
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 549

На  11  юли  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно изпълнението на Договор № 2/2016 г. за 

компютърна обработка на частични местни избори.

Докладва: Емануил Христов

2.  Проект  на  решение относно  изменения  в  правилата  на 

Обществения съвет.

Докладва: Таня Цанева

3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Таня Цанева, Емануил Христов,

Георги Баханов, Бойчо Арнаудов, Румен Цачев

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на общински избирателни комисии.

Докладват: Румен Цачев, Емануил Христов

5.  Доклад  по  писмо  от  министъра  на  финансите  относно 

бюджетната прогноза 2018-2020 г.

Докладва: Севинч Солакова

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва: Мария Бойкинова



7.  Доклад  по  писмо  от  Главна  дирекция  „Национална 

полиция”.

Докладва: Росица Матева

8. Доклади по писма.

Докладват: Таня Цанева, Севинч Солакова, Камелия

Нейкова, Ерхан Чаушев, Владимир Пенев

9. Доклади по постановления от прокуратури.

Докладва: Георги Баханов

9а.  Доклад  по  книжата  за  произвеждане  на  местен 

референдум в Суворово.

Докладва: Румяна Сидерова

10. Разни

Докладват: Росица Матева, Владимир Пенев

ПРИСЪСТВАХА:  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова, 

Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, 

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 

Румяна Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Александър  Андреев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка 

Ганчева. 

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Росица Матева – упълномощен член на Комисията. 

* * *

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Здравейте, колеги! В залата сме 

12  членове  на  Централната  избирателна  комисия,  имаме 

необходимия  кворум,  откривам  заседанието  на  ЦИК  на  11  юли 

2017 г.

Предварително обявеният дневен ред е следният:
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1. Доклад относно изпълнението на Договор № 2/2016 г. за 

компютърна  обработка на  частични  местни  избори.  Докладчик  – 

Емануил Христов.

2.  Проект  на  решение относно  изменения  правилата  на 

Обществения съвет с докладчик колегата Цанева. 

3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. Докладчици: колегата Цанева, Христов и Баханов.

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на общински избирателни комисии с докладчик колегата Цачев.

5.  Доклад  по  писмо  от  министъра  на  финансите  относно 

бюджетната прогноза 2018 - 2020 г. докладчик – колегата Солакова.

6. Доклади по дела,  жалби и сигнали с докладчик колегата 

Бойкинова. 

7.  Доклад  по  писмо  от  Главна  дирекция  „Национална 

полиция”. Докладчик Матева. 

8. Доклади по писма с докладчици колегата Цанева, Солакова 

и Нейкова. 

9.  Доклади  по  постановления  от  прокуратури  с  докладчик 

колегата Баханов. 

10. Разни, с докладчик Матева.

Има ли колеги, които желаят да бъдат включени в дневния 

ред с доклади? Заповядайте, колега Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да ме включите в трета точка – 

отваряне на запечатани помещения.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Добре. Колегата Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Моля да ме включите в точка 3 – отваряне 

на запечатано помещение.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Добре. Колегата Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Мен  да  ме  включите  към 

възнаграждения на ОИК.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Включвам ви. Други колеги?

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В писма.
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ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Добре. Други колеги желаят ли 

да се включат? Ако няма желаещи, моля да гласуваме дневния ред. 

Режим на гласуване..

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов).

Благодаря. Колеги, дневният ред е приет. Преди да започнем 

ви уведомявам, че от днешното заседание отсъстват по обективни 

причини колегите Алексиева, Мусорлиева, Ивков, Грозева, Ганчева 

и  Андреев.  Предполагам,  че  останалите  колеги  ще  закъснеят  или 

подготвят доклади по преписки.

Преди  да  преминем  към  първа  точка  от  дневния  ред  ви 

докладвам и може да го видите във вътрешната мрежа под дневния 

ред  писмо  от  директора  на  дирекция  „Канцелария”  към 

президентството, с което ни изпращат Указ № 146 от 7 юли 2017 г. 

на президента на Република България, с който се насрочва частичен 

избор за кмет на кметство Скалак, община Руен, област Бургас, на 8 

октомври 2017 г. Това е за сведение.

Сега давам думата на колегата Христов по първа точка  от 

дневния ред.

Точка  1.  Доклад  относно  изпълнението  на  Договор 

№ 2/2016 г. за компютърна обработка на частични местни избори.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:Колеги,  ако  си  спомняте,  миналия 

вторник ви докладвах,  че на проведения частичен избор в четири 

населени места в страната бяха избрани кметовете на три кметства и 

на една община още на първи тур, поради което на база на Договор 

№  2  от  23  февруари 2016  г.,  който  е  рамков  договор  относно 

компютърната  обработка  на  резултатите  от  частичните  избори  за 

периода  от  общите  избори  през  2015  г.  до  края  на  2018  г. 

„Информационно  обслужване”  ни  изпраща  писмо  с  приемно-
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предавателни  протоколи,  те  са  четири  вида  протоколи  по  три 

екземпляра, във връзка с отчитане на дейността на четирите места, 

където бяха проведени частичните избори. знаете, че преди седмица 

гласувахме да бъдат публикувани числовите данни на сайтовете на 

общинските  избирателни  комисии  и  на  Централната  избирателна 

комисия, което е извършено.

Тъй  като  няма  обжалване  на  резултатите  предлагам  да 

упълномощим  представляващия  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия  и  секретаря  на  Централната  избирателна 

комисия  да  подпишат  приемно-предавателните  протоколи,  за  да 

може преброителят „Информационно обслужване” да се отчете към 

съответните  общини.  Ние  отчитаме,  че  всичко  е  извършено  в 

рамките на Изборния кодекс и приемаме изпълнението на работата 

без забележки и възражения.

Така  че  предлагам  да  упълномощим  изпълняващия 

длъжността  председател  на  Централната  избирателна  комисия  и 

секретаря да подпишат приемно-предавателните протоколи.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, има ли някой нещо да 

попита,  да  каже,  да  сподели?  Ако  не,  режим  на  гласуване  на 

предложението на колегата Христов.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов).

Предложението е прието.

Колеги,  преминаваме  към  втора  точка  от  дневния  ред  – 

проект на  решение относно изменение правилата на  Обществения 

съвет. Давам думата на колегата Цанева.

Точка 2. Проект на решение относно изменения в правилата 

на Обществения съвет.
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ТАНЯ  ЦАНЕВА: Благодаря.  Колеги,  в  папка  с  моите 

инициали ви предлагам проект на  решение относно изменение на 

правилата  за  дейността  на  Обществения  съвет към  Централната 

избирателна  комисия.  Измененията  сме  ги  получили  с  писмо  по 

електронната поща от Обществения съвет с вх. № ЦИК-12-11-1 от 

10 юли 2017 г. Тук искам да направя една корекция Решение № 4823 

от 27 юли съм написала, а то е от 27 юни. В т. 8 текстът на чл. 5, 

ал. 1, с това писмо, което сме получили, сме предлага да направим 

промяна:  „Ръководството  се  състои  от  председател  и  двама 

заместник-председатели.  Всеки  от  тях  се  избира  за  срок  от  две 

години,  но  за  не  повече  от  два  последователни  мандата.”  Тази 

промяна ние вече сме я направили с Решение № 4823 на ЦИК, така 

че това ще отпадне от предлагания ви проект.

Както  виждате  промените  са  Общественият  съвет  да 

организира дискусионни срещи с ЦИК, органи на държавната власт, 

представители на неправителствения сектор; Общественият съвет да 

изготвя  анализи  и  предложения  до  ЦИК  и  други  органи  на 

държавната  власт;  когато  има  промени  в  представителите  на 

членовете  на  Обществения  съвет,  да  се  дават  в  писмен  вид; 

желаещите  да  членуват  организации да  отправят  до Обществения 

съвет  писмено  заявление  с  информация  за  дейността  си; 

Общественият  съвет  да  има  право  да  изключва  от  състава  си 

организации, когато системно не участват за повече от една година, 

когато са изявили желание или при прекратяване на организацията; 

дава се възможност за дистанционно участие в заседанията с право 

на глас; членовете на Обществения съвет имат право да участват в 

заседания  на  съвета,  да  предлагат  точки  в  дневния  ред,  да  дават 

мнения, предложения и становища.

Това  са  накратко  предложените  промени  в  правилата.  Тук 

искам да добавя, че в преходни и заключителни разпоредби, които са 

ни  дали  в  т.  1а,  че  Общественият  съвет  ще  избере  свое  ново 

ръководство  в  срок  до  31  юли  2017  г.  и  мандатът  на  това 

ръководство ще започне от 1 септември 2017 г. А в точка втора от 
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преходните  и  заключителни  разпоредби  –  публикува  на  интернет 

страницата  на  ЦИК  приложение  към  предлаганото  към  момента 

решение.

Ще  помоля  колегата  Томов  да  изготви  това  приложение, 

както го е изготвял и при предходни промени.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА: Благодаря.  Колеги,  имате  ли 

предложения за изменения в така докладвания проект на  решение? 

Въпроси към колегата докладчик?

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ: Досега  практиката  ни  е  била  да 

утвърждаваме промените, които те искат. Не виждам да има някое 

от  тях,  което  да  противоречи на  принципите  за  сформирането  на 

Обществения съвет, заложени в Кодекса. Така че предложението ми 

е да ги одобрим. Но бих искал колегите от Обществения съвет да не 

внасят промени на всяко заседание, а да ги дават накуп, защото ние 

взехме едно такова решение преди един месец.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, ако нямате 

предложения  за  изменение  на  така  предложения  проект,  ви 

предлагам  да  го  гласуваме  с  автокорекциите,  които  си  направи 

докладчикът. Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  

Томов).

Благодаря.  Колеги,  прието  е  това  решение.  Решението  е 

№ 4831.

С това изчерпихме тази точка от дневния ред. Преминаваме 

към  трета  точка  –  доклади  относно  искания  за  отваряне  на 

запечатани  помещения.  Първи  докладчик е  колегата  Цанева. 

Заповядайте, колега Цанева.

Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.
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ТАНЯ  ЦАНЕВА: Благодаря.  Колеги,  за  сведение  ви 

докладвам писмо от кмета на община Нови пазар с вх. № НС-06-138 

от 7 юли 2017 г., с което ни изпращат копие от заповед на кмета и 

протокол във връзка с отваряне на запечатани помещения, в които се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за народни представители на 26 март 2017 г.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Давам  думата  на 

колегата Христов. Следващият докладчик е колегата Баханов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, постъпило е предложение от 

кмета на община Монтана за отваряне на запечатано помещение в 

общината,  в  което,  както  са  записали,  се  съхраняват  изборните 

книжа и материали от произведените избори за Народно събрание 

през 2014 г. във връзка с предаване на изборните книжа на отдел 

„Държавен архив”, гр. Монтана, и във връзка с изтичането на срока 

за  съхранение  на  тези  книжа.  Те  се  съхраняват  в  запечатано 

помещение № 3 в сградата на общинския архив в Монтана, както са 

записали.

В тази  връзка  съм подготвил  проект  за  решение,  който  се 

намира във вътрешната мрежа в папката с моите инициали. Тъй като 

не е записано, че в това помещение се съхраняват други материали 

от други избори, аз съм подготвил решението, като съм посочил за 

други книжа и материали от други избори какви срокове следва да 

бъдат  спазени  –  до  произвеждане  на  следващите  избори  или 

изтичане на съответния срок. Проектът за решение е на база на наше 

Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. Също така съм посочил след 

извършване на дейността какво трябва да направят, спазвайки т. 20 и 

т.  21 от нашето решение и какви документи следва да изпратят в 

Централната избирателна комисия.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение  за  одобряване  на  приемане  на  решение  за  отваряне  на 

запечатаното помещение в община Монтана.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги, 

предложения за изменение на проекта или коментари имате ли? Ако 
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нямате, предлагам да гласуваме така предложения проект. Режим на 

гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Мартин 

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги, решението е прието. Номерът на решението е 4832-

НС.

Давам думата на колегата Баханов. Следващият докладчик е 

колегата Арнаудов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-140 от 

7  юли  2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

придружително  писмо,  подписано  от  кмета  на  община  Садово  и 

подпечатано с печата на същата община, с което ни информира, че 

са  отворили  запечатани  помещения  в  община  Садово,  област 

Пловдив, в които се съхраняват изборни книжа от различни видове 

избори,  а  именно  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката  от  2011  г.,  от  парламентарните  избори  2013  г., 

парламентарни  избори  2009  г.,  избори  за  Европейския  парламент 

2009 г. и парламентарни избори 2014 г. Целта е била предаване на 

отдел  „Държавен  архив”.  Достъпът  до  помещенията  е  извършен 

съгласно изискванията и по реда на т. 30 от наше Решение № 2662-

МИ/НР от 18 октомври 2015 г.

Към  придружителното  писмо  са  приложени  заповедта  на 

кмета  относно  назначаване  на  комисията,  заверено  копие  от 

протокола  към  тази  заповед  и  заверено  копие  от  приемно-

предавателен  протокол  на  ценните  административни  документи, 

общо административни документи от проведените избори за местна 

власт през 2011 г., пропуснати при предходно архивиране, както и 

заверено  копие  от  акт  за  унищожаване  на  неценни  документи  с 

изтекъл срок на съхранение. Всичките изброени дотук документи са 

заверени надлежно с подпис и печат на община Садово.
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Предлагам  тази  информация  да  отиде  към  преписката  за 

община Садово за сведение.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря,  колега  Баханов. 

Давам  думата  на  колегата  Арнаудов.  Следващият  докладчик  е 

колегата Цачев.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвам ви писмо от кмета 

на община Рила с  вх.  № НС-06-139 от 7 юли 2017 г.,  с  което ни 

изпраща документи, свързани с отварянето на помещение в община 

Рила,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г. 

за  поставяне  на  избирателните  списъци в  архив.  Към писмото  са 

приложени копие от заповедта на кмета за сформиране на комисията 

и протокол на комисията за отваряне на помещението.

За сведение.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Давам  думата  на 

колегата Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от 

кмета  на  община  Котел  с  вх.  №  НС-06-141  от  4  юли  2017  г.  с 

приложени  към  него  заповед   и  протокол  за  отваряне  на 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от изборите за народни представители през 2017 г. и за поставяне в 

помещението  на  плик  №  1  с  избирателните  списъци  и  другите 

изборни  книжа  след  извършване  на  проверка  от  Териториалното 

звено на ГД „ГРАО”. За сведение го докладвам.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  с  това 

изчерпихме трета точка от дневния ред. Преминаваме към четвърта 

точка – доклади относно искания за изплащане на възнаграждения. 

Давам думата отново на колегата Цачев.  Следващият докладчик е 

колегата Христов.

Точка  4.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви искане с 

вх.  МИ-27-121  от  7  юли  2017  г.,  постъпило  от  Общинската 

избирателна комисия – Плевен, за изплащане на възнаграждение за 

проведено дежурство на 4 юли 2017 г. и заседание на 5 юли 2017 г. 

Дежурството е проведено във връзка с подготовката на заседанието 

от председател и член на комисията, а на заседанието са присъствали 

всички 13 членове на  ОИК.  Заседанието  е  в  съответствие  с  наше 

Решение  №  2901.  На  заседанието  е  разгледано  възражение  от 

общински  съветник,  на  когото  са  прекратени  пълномощията,  във 

връзка  с  твърдения  от  негова  страна,  че  не  му  е  било  връчено 

уведомлението  и  той  да  има  право  да  направи  възражение.  Това 

възражение от общински съветник е оставено без разглеждане, тъй 

като съответното уведомление е било връчено по надлежния ред.

Моля  да  гласуваме  решение  за  изплащане  на  така 

направеното  искане  за  дежурство  и  заседание.  Приложен  е 

контролен лист и счетоводна справка.

ПРЕДС.  РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  режим на 

гласуване  за  изплащане  възнаграждението  на  Общинската 

избирателна комисия – Плевен.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Това решение е прието. 

Давам думата на колегата Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ: Колеги,  постъпило  е  искане  за 

изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание на 

Общинската избирателна комисия – Георги Дамяново, във връзка с 

освобождаването  на  общински  съветник от  пълномощията  му  и 

обявяване на следващия в листата.  Заседанието е проведено на 10 

юни 2017 г. и на него е присъствала цялата Общинска избирателна 
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комисия, а именно:  председател, заместник-председател, секретар и 

8 членове.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 

решение  за  изплащане  на  възнаграждението.  Приложена  е 

счетоводна справка и контролен лист с проверка на данните.

ПРЕДС.  РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  режим на 

гласуване на така направеното предложение.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Продължете, колега Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  постъпило  е  също  така 

искане  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Главиница,  област 

Силистра, за изплащане на едно дежурство, проведено на 6 юли 2017 

г., което е дадено от председател, секретар и един член. Дежурството 

е  във  връзка  с  писмо  на  председателя  на  Общинския  съвет  в 

Главиница  с  искане  за  предоставяне  на  заверен  препис  на 

удостоверение от 3 октомври 2016 г. за един общински съветник. В 

тази  връзка  дежурството  е  за  отваряне  архива  на  Общинската 

избирателна  комисия  и  за  изготвяне  на  този  заверен  препис. 

Предлагам  да  бъде  разрешено  изплащането.  Приложена  е 

съответната счетоводна справка и контролен лист.

ПРЕДС.  РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Колеги,  режим на 

гласуване на така направеното предложение.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Цветозар Томов).

Благодаря. С това изчерпихме тази точка от дневния ред. Тъй 

като по следващата точка все още нямаме готовност, преминаваме 
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към шеста точка – доклади по дела, жалби и сигнали. Давам думата 

на колегата Бойкинова.

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам ви  определение 

по  административно дело № 7083/2017  г.,  с  което  е  оставена  без 

разглеждане  жалбата  на  Димитър  Любчов  Геров,  с  която  жалба 

същият  искаше  да  му  се  възстанови  депозитът  от  името  на 

политическа  партия  „Български  национален  съюз-Нова 

демокрация”.  Съдът  е  оставил  без  разглеждане  жалбата  като 

недопустима, защото самата политическа партия вече беше подала 

такава жалба и съдът се е произнесъл с определение, като пак я беше 

оставил  без  разглеждане  като  недопустима,  тъй  като  беше 

просрочена. За сведение.

Също  така  ви  докладвам  и  акт  за  установяване  на 

административно нарушение срещу коалиция от партии и движение 

„Да,  България”.  Актът  е  съставен  от  16.  Районна  избирателна 

комисия  –  Пловдив.  Същите  ни  изпращат  актовете,  които  не  са 

връчени многократно на адреса чрез район „Лозенец”. Посещаван е 

адресът,  който при регистрацията  коалицията  от  партии в  самото 

споразумение  е  записала,  че  това  е  в  район „Лозенец”.  Има една 

обратна разписка, която е получена, с която а поканили да връчат 

акта за установяване на административно нарушение.

Аз ви предлагам да направим още един опит и да връчим акта 

чрез  нашите  юристи  по  постоянния  адрес  на  господин  Христо 

Любомиров Иванов, който е в гр. София, ул. „Гео Милев” и с който 

адрес ние разполагаме от преписката по регистрация на коалицията 

от партии. И ще ви докладвам, когато се връчи актът.

Това са моите доклади.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, колега Бойкинова.

Преминаваме към  точка седма  от дневния ред – доклад по 

писмо от Главна дирекция „Национална полиция”.  Докладчик съм 

аз.
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Точка 7. Доклад по писмо от Главна дирекция „Национална 

полиция”.

ПРЕДС.  РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  информирам ви, че с 

вх.  № НР-04-02-31  от  10  юли  2017  г.  е  постъпило  писмо,  което 

всъщност  беше  донесено  на  ръка  в  Централната  избирателна 

комисия  от  инспектор  Китанов.  С  писмото  се  прави  искане  във 

връзка  с  извършена  проверка  по  преписка  с  посочен  номер  и 

прокурорска  преписка,  също с  посочен  номер,  да  предоставим на 

Главна дирекция „Национална полиция”  заверени копия от Решение 

№ 3999-НР и приложенията към него. В тази връзка за входиране на 

това  писмо  разследващият  полицай  беше  на  място  с  искане  и 

съответно изпълнение на указанията на наблюдаващия прокурор да 

бъдат разпитани по делото, което е образувано по жалба от господин 

Станислав  Тодоров  Трифонов  във  връзка  с  произведения 

референдум и решенията, които са взети за резултатите от него. Ако 

си  спомняте,  жалбата  беше  подадена  до  главния  прокурор  на 

републиката  и това  е  преписката,  която е  образувана за  преценка 

дали  има  извършено  нарушение  и  престъпление  от  страна  на 

Централната избирателна комисия при обявяване на резултатите от 

референдума  и  извършени  манипулации  при  подготовката  на 

Решение № 3999 и анализа, който сме направили.

Ние  с  колегата  Солакова  се  срещнахме  с  разследващия 

полицай. След разговора с него стана ясно, че до края на седмицата 

той  иска  да  снеме  обясненията  на  секретаря  и  на  двамата 

процесуални  представители  на  Централната  избирателна  комисия, 

които  са  били  по  делото,  а  в  следващата  седмица  вече  и  от 

председателя  на  Комисията,  защото  указанията  на  наблюдаващия 

прокурор са такива.

Предлагам  ви  сега  да  гласуваме  едно  писмо,  с  което  да 

изпратим  по  прокурорската  преписка  заверено  копие  от  Решение 

№ 3999-НР заедно с приложенията към него, както и заверено копие 

от Решение № 4000-НР и заверено копие от Решение № 4791-НР от 

1 юни 2017 г.,  което ние взехме в изпълнение на задължителните 
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указания  на  влязлото  в  сила  решение  на  Върховния 

административен съд.

Режим на гласуване, колеги.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов). 

Благодаря. Писмото е одобрено.

Изчерпихме  тази  точка  от  дневния  ред.  Връщаме  на пета 

точка  –  доклад  по  писмо  от  министъра  на  финансите  относно 

бюджетна прогноза 2018-2020 г. Давам думата на колегата Солакова.

Точка  5.  Доклад  по  писмо  от  министъра  на  финансите 

относно бюджетната прогноза 2018-2020 г.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия постъпи с вх. № ЦИК-04-18 от 21 юни 2017 г. 

писмо  от  министъра  на  финансите  във  връзка  с  бюджетната 

прогноза  за  периода 2018-2020 г.  В тази връзка  в определен срок 

всички първостепенни разпоредители с бюджет следва да представят 

своите  становища  в  рамките  на  разходните  тавани,  гласувани  с 

решение на Министерския съвет за същия период.

В  хода  на  подготовката  на  самото  становище  с  оглед  на 

допълнително възникнали ангажименти и задачи в счетоводството в 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  както  и 

проверката, която тече в момента в ЦИК, знаете, че на предишното 

заседание,  за  да  можем  да  обсъдим  по-подробно  бюджетната 

процедура и становището на Централната избирателна комисия ние 

отложихме материала за разглеждане на днешното заседание. 

В днешна папка „Заседания” трябва да е публикувана папка, 

в която да се намират подготвените документи в отговор на писмото 

на министъра на финансите.
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ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще се върнем към тази 

точка,  след  като  бъдат  изпълнени  указанията  за  качване  във 

вътрешната мрежа.

Преминаваме  към  осма  точка –  доклади по  писма.  Първи 

докладчик е колегата Цанева.

Точка 8. Доклади по писма.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги,  докладвам ви за сведение писмо, 

получено  по  електронната  поща  с  вх.  №  ЦИК-07-55-12  от 

програмния мениджър от АСЕЕЕО. Писмото е във връзка с наше 

запитване по отношение на това как изглеждат щендерите и какво 

разположение  биха  могли  да  имат  във  връзка  с  международната 

конференция,  която  подготвяме  и  която  ще  бъде  проведена  през 

есента. 

Това е за информация, както казах, и да бъде предадено на 

госпожа Жекова, тъй като тя се занимава с тази дейност във връзка с 

организиране на международната конференция.

За  сведение,  с  вх.  №  ЦИК-07-79  от  7  юли  2017  г.  ви 

докладвам изпратеното ни електронно издание на Международния 

институт  за  мониторинг  и  развитие  на  демокрацията  и 

парламентаризма, 15-тото им издание, с което те казват, че биха се 

радвали  на  коментари  и  пожелания  към  тяхното  издание.  В  този 

брой са отчели дейността си, че са участвали на 27-29 юни 2017 г. в 

изборите за парламент на Република Казахстан, как са протекли и 

тяхното становище, че изборите са били добре организирани.

Следващото,  което  предлагам  на  вниманието  ви,  вече  е 

качено  в  моята  папка,  вх.  № ЦИК-04-01-81.  Този материал ви го 

докладвах  на  29  юни,  когато  го  получихме.  Материалът 

представлява  съвместното  становище  относно  измененията  в 

Изборния кодекс, прието от Съвета за демократични избори на 59-

тото му заседание във Венеция на 15 юни от Венецианската комисия 

на  нейната  111-та  пленарна  сесия.  Съвместното  становище  ни  е 

изпратено, цитирам, „Приложено изпращаме за сведение и ползване 
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при  необходимост  съвместното  становище  на  Венецианската 

комисия  и  на  Бюрото  за  демократични  институции  и  права  на 

човека.”

На 29 юни ви докладвах, че сме получили такова становище. 

Направихме  опити  да  потърсим  превод,  тъй  като  материалът  е 

голям, от Министерството на външните работи, тогава беше такова 

решението. Оказа се, че няма превод и сега ви предлагам превода на 

български език.  Становището е изпратено най-вече и до господин 

Димитър Главчев, председател на Народното събрание на Република 

България. Материалът е голям, дали ще го обсъждаме или не, мисля 

че е последващ въпрос. Нека всеки един от вас, ако прояви интерес, 

да се запознае,  съветвам ви да се запознаете,  материалът е много 

интересен, аз съм го прегледала основно. Всъщност в материала се 

описват всички промени, които са направени на Изборния кодекс от 

2014 г. досега, които са 498 члена.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря,  колега  Цанева. 

Давам думата на колегата Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-00-518  от 

7 юли 2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  получена  от 

Държавната  агенция  „Електронно  управление”  една  форма 

декларация-съгласие,  която  се попълва от  участниците в  екипа за 

управление  на  проекта,  свързан  с  дистанционното  електронно 

гласуване. Докладвам ви го за сведение, тъй като така изготвеният 

формуляр  е  предназначен  за  служителите  на  Държавната  агенция 

„Електронно  управление”.  Представителите  на  Централната 

избирателна  комисия,  а  именно  госпожа  Манолова  и  госпожа 

Тихолова ще попълнят форма, съобразен с това, че те са служители в 

администрацията на Централната избирателна комисия. И след като 

госпожа  Манолова  уточни  с  ръководителя  на  проекта  съответния 

формуляр, той ще бъде изготвен. Това е съгласие по чл. 21, ал. 4 от 

Закона  за  държавния  служител.  Дори  и  заради  това,  че  правното 

основание е по този закон е неотносимо към нашата администрация, 

които не са държавни служители. Така че приемете това за сведение.
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С вх.  № ЦИК-00-522 от 10 юли 2017 г.  е  получено писмо 

също  от  Държавната  агенция  „Електронно  управление”  за 

публикуване  документи  в  споделеното  пространство  –  това  е 

пространство,  в  което  комуникират  участниците  в  екипа  за 

управление  на  проекта.  Информацията,  която  се  съдържа  в  това 

пространство,  може  да  намерите  във  вътрешната  мрежа  в  папка 

„Документация оперативна програма добро управление”.  Това е  в 

много суров вид техническата спецификация и методиката за оценка 

на офертите, които се подготвят във връзка с прилагане на Закона за 

обществените  поръчки  за  възлагане  на  такива  по  Дейност  1  от 

проекта, а именно проучването на добрите практики и провеждане 

на  трите  симулации  на  дистанционно  електронно  гласуване. 

Припомням  ви  само,  че  по  проекта  Централната  избирателна 

комисия трябва да утвърди тази техническа спецификация, така че е 

желателно всички да се запознаем с макар и суровия вариант, тъй 

като  все  още  не  е  изготвен  от  Държавната  агенция  „Електронно 

управление” и не е предоставен на ЦИК за утвърждаване, но лично 

аз смятам, че е добре колкото по-рано имаме някакви бележки по 

така  изготвената  документация,  за  да  може  чрез  нашите 

представители те да бъдат отразени в документацията.

Докладвам го за сведение и за запознаване на Централната 

избирателна комисия.

С вх. № ЦИК-09-122 от 11 юли 2017 г. е постъпила докладна 

записка  от  госпожа  Манолова,  директор  на  дирекция 

„Администрация”,  относно  представяне  на  месечни  отчети  от 

нашите представители, които са включени в екипа за управление на 

проекта за дистанционно електронно гласуване. Тези материали са 

също в моята папка. Отчетите са в изпълнение на Заповед № 67 от 2 

юни 2017 г. на председателя на Централната избирателна комисия. 

Съгласно раздел седми от тази заповед месечните отчети на лицата – 

в случая на госпожа Манолова и госпожа Тихолова – се приемат от 

Централната  избирателна  комисия,  след  което  се  предоставят  на 
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ръководителя  на  проекта,  който  е  в  Държавната  агенция 

„Електронно управление”.

Колеги,  моля  да  се  запознаете  с  отчетите  за  извършената 

работа  от  нашите  представители.  Ако  е  необходимо  време  за 

запознаване, ако не, трябва да ги одобрим с протоколно решение, за 

да можем да изпратим преписката на ръководителя на проекта.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  имате  ли 

нужда от време за запознаване или се запознахте, докато колегата 

Нейкова докладва?

Ако  нямате  въпроси,  предлагам  режим  на  гласуване  за 

приемане  на  протоколното  решение,  което  колегата  Нейкова 

предложи.

 Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Продължете, колега.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-09-124  от 

11 юли  2017  г.  в  писмен  вид  е  предоставена  на  Централната 

избирателна  комисия  информация  от  Красимира  Манолова  и 

Веселина Тихолова относно проведени срещи с екипа за управление 

по  проект  „Изграждане  и  внедряване  на  пилотна  система  за 

дистанционно  електронно  гласуване”.  В  тази  информация  ще  се 

запознаете какво е обсъждано на срещите на 4, 5 и 7 юли. На 5 юли 

беше  проведена  среща  с  представители  на  Естония,  разработили 

системата за дистанционно електронно гласуване в Естония. На тази 

среща присъстваха и част от членовете на Централната избирателна 

комисия,  както  и  госпожа  Манолова  и  госпожа  Тихолова.  Общо 

взето  беше  направена  презентация  на  електронното  гласуване  в 

Естония. На юли също е проведена среща на екипа за управление по 

проекта.  За  ваша  информация  по  Дейност  3  от  проекта  – 

Информация  и  публичност,  Държавната  агенция  „Електронно 
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управление”  беше  обявила  обществена  поръчка  за  избор  на 

изпълнител за информация и публичност на четири проекта. Едната 

позиция  от  тази  обществена  поръчка  касае  точно  този  проект,  в 

който партньор е Централната избирателна комисия. До 5 юли е бил 

срокът  за  представяне  на  оферти.  Имаме  информация,  че  са 

постъпили такива, но все още  не са разгледани дали отговарят на 

всички  необходими  изисквания,  както  и  предстои  отваряне  на 

ценовите оферти за определяне на изпълнител. Аз предполагам, че 

след като бъде изготвен протокол за  тези действия на комисията, 

която е определена по реда на Закона за обществените поръчки, този 

протокол  ще  бъде  предоставен  и  на  Централната  избирателна 

комисия.

Колеги,  аз  наистина ви предлагам да се запознаете с  всяка 

постъпваща информация,  защото мисля,  че (изразявам личното си 

мнение) по-добре би било да имаме информация преди провеждане 

на срещите с каква тема ще бъдат и евентуално, ако Централната 

избирателна  комисия има становище,  позиция по някакъв въпрос, 

чрез  нашите  представители  да  бъде  сведено  до  знанието  на 

бенефициента. Защото така след провеждане на срещата вече само за 

сведение  и  за  информация  можем  да  получаваме  предоставената 

информация.  Още  повече,  по  тази  дейност,  по  която  предстои 

обявяване  на  обществена  поръчка,  а  именно  че  техническата 

спецификация, по която ще се осъществи тази дейност за проучване 

на добрите практики и за симулациите,  мисля,  че становището на 

Централната избирателна комисия е изключително важно.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  така  или  иначе  в 

оперативен порядък обсъдихме някои неща във връзка с доклада на 

колегата Нейкова, предлагам, ако искате, направо сега да гласуваме 

протоколно решение администрацията да събере всички документи, 

които са постъпили в Централната избирателна комисия във връзка с 

този проект, в една папка, която да се намира във вътрешната мрежа, 

да се актуализира и да се премества за всяко заседание. И второ, да 

организираме  една  среща  на  ниво  председател  на  Централната 
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избирателна  комисия  и  председателя  на  Държавната  агенция 

„Електронно  управление”  за  уточняване  на  дейностите  по 

изпълнение на проекта. Следващата седмица да бъде организирана 

спешно такава среща за обсъждане на тези дейности.

Предлагам ви режим на гласуване на това предложение.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги, следващият докладчик по писма е колегата Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, с вх. МИ-15-258 от 5 юли 2017 г. 

сме  получили  питане  от  господин  Таир,  член  на  Общинската 

избирателна  комисия  –  Борино,  което  питане  е  адресирано  до 

Общинския  съвет  –  Борино,  с  копие  до  областния  управител  и 

Централната  избирателна  комисия.  По  същество  питането  е  по 

отношение  на  твърдения  за  отсъствия  от  заседания  на  общински 

съветник от листата на политическа партия ГЕРБ. Твърди се, че не е 

присъствал на десет заседания. Бил в чужбина и питат уважителна 

причина ли е да се работи в чужбина. И се очаква отговор.

Според мен трябва да остане за сведение, уважаеми колеги, 

адресатът е председателят на Общинския съвет – Борино, за да се 

отговори  по отношение на присъствията на този съветник. Засега за 

сведение, уважаеми колеги.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, колега Чаушев.

Връщам на пета точка от дневния ред – доклад по писмо от 

министъра  на  финансите.  Уведомявам  ви,  колеги,  че  цялата 

документация, свързана с това писмо, е вече във вътрешната мрежа.

Заповядайте, колега Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  в 

Приложение № 4 към писмото на Министерството на финансите са 

представени разчетите по първостепенни разпоредите с бюджет за 

периода 2018-2020 г. По т. 40 е Централната избирателна комисия. 
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Разходните тавани са гласувани с решение на Министерския съвет. 

Вчера  госпожа  Силвия  Грозданова  имаше  възможността  да 

подчертае,  че  в  нейните  разговори,  включително  неофициални  с 

Министерството на финансите по отношение на разходните тавани, 

те са били възприети и ние имаме едни много добри разчети за този 

период. 

За съжаление в тези разчети обаче не са предвидени средства 

за  някои  от  дейностите,  възложени  на  Централната  избирателна 

комисия с  изменение  в  Изборния кодекс от  2016 г.  Всеки от  нас 

може би има различен прочит на разпоредбите на Изборния кодекс, 

които касаят машинното гласуване, но в крайна сметка ние имаме 

произведени избори през тази година след измененията с основно 

задължение  на  Централната  избирателна  комисия  като  орган  да 

възложи осигуряването на машинното гласуване. Имаме становище 

на  Върховния  административен  съд  по  решението,  с  което 

определихме 500 броя секции, в които да се произведе машинното 

гласуване. Становището на Върховния административен съд беше, 

че във всички секции следва да се проведе машинно гласуване и че 

Централната избирателна комисия няма компетентност да определя 

различен брой, по-малък от броя на всички секции, за произвеждане 

на изборите.

В крайна сметка, прочитайки закона и отчитайки, че това е 

едно  практическо  действие,  което  трябва  да  се  реализира,  лично 

моето мнение е, че машинно гласуване не може да се произвежда 

във  всяка  една  секция,  в  която  се  осъществява  гласуване  на 

съответен вид избор. След като не може да бъде във всички секции и 

има  дори  едно  изключение,  това  означава,  че  трябва  да  има 

разписани текстове в Изборния кодекс, които да определят точно в 

кои  не  може  да  има  или  може  да  няма  машинно  гласуване,  ако 

законодателният орган реши, че трябва да уреди изчерпателно този 

въпрос.  Или  трябва  да  има  делегиране  на  тези  правомощия  на 

Централната избирателна комисия, която може в съответствие с вида 

избори,  които се  произвеждат,  да  определи в  кои секции ще има 
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машинно гласуване. Знаете, особено при втори тур, със седемдневен 

срок за организиране на втория тур,  машинно гласуване в секции 

извън страната би било невъзможно за осъществяване.

Към настоящия момент  считам,  че  в  Изборния кодекс  има 

празнота по тези въпроси и следва да имаме изричното произнасяне 

на  законодателния  орган,  при  положение  че  вече  е  налице  и 

докладът  на  Венецианската  комисия  по  съответствието  с 

международните стандарти на измененията в Изборния кодекс, част 

от измененията са и за машинното гласуване, и изразено становище 

в доклада на Венецианската комисия, че Централната избирателна 

комисия  своевременно трябва да осигури машини за гласуване. 

Като се имат предвид всички разходи, извършени за изборите 

в периода 2014 до 2017 г., включително и тази година, независимо от 

това  че  беше  прекратена  процедурата  и  не  беше  осъществено 

машинното гласуване, като стъпваме на база тези разходи за наем и 

считайки,  че  надделява  преценката  по  целесъобразност  да  бъдат 

закупени машини за осигуряване на машинно гласуване, като се има 

предвид,  че  трябва  да  има  софтуер  за  всеки  различен  вид  избор, 

защото  ние  трябва  да  сме  готови  за  всички  видове  избори, 

Централната  избирателна  комисия,  стъпвайки  на  разчетите  в 

рамките  на  разходните  тавани,  одобрени  с  решението  на 

Министерския  съвет,  в  рамките  на  персонал  оставаме  в  същия 

разчет, но по отношение на капиталови разходи, с оглед на това че 

предлагаме да бъдат закупени  машини, още повече че това е по-

голямото  число,  ние  като  предвидим  по-голямото  число  (ако 

надделее  становището,  че  трябва  да  бъдат  наети,  цената  ще бъде 

половината),  ние  предвиждаме  допълнително  да  се  осигурят 

средства за 2018 г. в бюджета на Централната избирателна комисия. 

Това следва да стане в проектозакона за бюджета за 2018 г. И в тази 

връзка още към настоящия момент ние посочваме, че Централната 

избирателна комисия в изпълнение на своя ангажимент да осигури 

машинно гласуване предлага в бюджета на Централната избирателна 

комисия за 2018 г. да бъдат разчетени средства в посочения размер.
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ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, десет минути 

почивка.

(След почивката)

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, в залата сме 

15  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Продължаваме 

заседанието с обсъждане на точката от дневния ред по писмото на 

министъра  на  финансите  за  бюджетната  прогноза.  Заповядайте, 

колега Солакова, да продължите.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  бюджетната 

прогноза  е  представена  в  Приложение  №  2  в  папката  с 

документацията.  Госпожа  Грозданова  е  направила  разчетите  със 

съответните  елементи  по  години.  Виждате  колко  са  средствата, 

които са предвидени за персонал, колко са средствата за издръжка, 

за капиталовите разходи. Всички разчети са направени с оглед на 

броя на членовете на Централната избирателна комисия до 25 и броя 

на  администрацията  по  нашите  стратегически  документи  до  50, 

общо 75. 

В тази връзка в доклада, който представяме за необходимите 

допълнителни  средства,  включваме  средства  с  посочен  размер  за 

осигуряване  (в  този  случай  ние  сме  написали 

осигуряване/закупуване) на устройства за машинно гласуване. Те ще 

бъдат в раздел „Капиталови разходи”, включително за осигуряване 

на  собствени  транспортни  средства  на  Централната  избирателна 

комисия.  Те  също  са  в  капиталовите  разходи.  Без  да  посочваме 

необходимите средства, отново подчертаваме липсата на собствена 

сграда  за  Централната  избирателна  комисия  и  възможността  да 

бъдат осигурени необходимите средства в рамките на изпълнението 

на един годишен бюджет.

В същото време в тази обяснителна записка за необходимите 

допълнителни средства ние посочваме, че Централната избирателна 

комисия трябва да осигури средства и за дистанционно електронно 
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гласуване, включително в частични местни избори. Към настоящата 

дата ние не бихме могли да кажем какви частични местни избори ще 

има,  за  да  можем  да  осигурим  и  да  направим  разчетите  за 

дистанционното електронно гласуване.

По  отношение  на  машинното  гласуване  на  този  етап  по 

предложение  на  госпожа  Матева  изрично  подчертаваме,  че  се 

включва и се предвижда цена и за софтуер за всички видове избори, 

за  които  трябва  да  осигурим  машинно  гласуване.  В  тази  връзка 

очаквам  предложения  и  обсъждане  на  разчетите,  които  ние 

предлагаме като прогнозни за 2018 г.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, заповядайте 

за  обсъждания,  като  ви  обръщам  внимание,  че  предпоследният  и 

третият файл са справката за допълнително необходими средства и 

обяснителната записка за тези средства.

Заповядайте, колега Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, след като се запознах 

подробно  с  обяснителната  записка  за  неосигурените  средства  по 

актуализираната бюджетна прогноза на ЦИК за 2018 г. и във връзка 

с проведеното по-рано работно заседание, аз имам две предложения.

В Раздел I, където е посочена сума като капиталови разходи, 

предлагам  в  изречението  „Необходимите  средства  трябва  да 

обезпечат закупуване на софтуер за машинно гласуване за отделните 

видове избори” да се добави съюзът „и”. Защото отгоре е упоменато, 

че  капиталовите  разходи  в  размер  на  посочената  сума  са  за 

осигуряване закупуване на специализирани устройства за машинно 

гласуване, а по-долу – необходимите средства трябва да обезпечат и 

закупуването  на  софтуер.  Или  пък  необходимите  средства  в 

посочения  размер  по-горе  трябва  да  обезпечат  и  закупуването  на 

софтуер.

И имам едно допълнение. Считам, че изрично следва в тази 

обяснителна записка да бъде упоменато, че в посочените средства 

като  капиталови  разходи  не  се  включват  сумите,  необходими  за 

последващо  съхраняване  на  специализираните  устройства  за 
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машинно гласуване.  Какво имам предвид? Знаете,  колеги,  че тези 

устройства за машинно гласуване впоследствие, след приключване 

на  съответния  вид  избор  трябва  да  се  съхраняват,  да  се  осигури 

логистика за тях, което предполага наемането или пък ползването на 

собствени  помещения,  в  които  същите  да  бъдат  разположени,  и 

предвид  техния  брой,  ако  се  възприеме  хипотезата,  че  ще  има 

машинно гласуване във всяка една избирателна секция,  каквото е 

решението на Върховния административен съд, то тогава разбирате, 

че се касае за огромни размери помещения. И не само помещения, в 

които те да се съхраняват и средства,  необходими за наем или за 

закупуването  на  такива  помещения,  но  и  за  осигуряване  на 

съответната охрана. Така че според мен ние отнапред не можем да 

посочим конкретна сума, но би следвало изрично да отразим, че в 

тази сума като капиталови разходи не са предвидени и такива суми.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  други 

предложения? Няма други предложения.

Колеги,  предлагам  ви  да  гласуваме  протоколно решение,  с 

което да одобрим така докладваните ни и предложените допълнения 

към  бюджетната  прогноза  и  към  обяснителната  записка, 

включително  и  писмото,  с  което  ще  изпратим  тези  прогнози  на 

министъра  на  финансите,  което  се  намира  в  папката  на  колегата 

Солакова във вътрешната мрежа.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Предложението е прието.

Уважаеми  колеги,  на  работното  обсъждане  постъпи  и 

предложение,  което  общо  взето  беше  подкрепено  от  всички 

присъстващи колеги, да изпратим едно писмо с покана за спешна 

среща  до  председателя  на  Народното  събрание  и  до  министър-

председателя  на  Република  България,  да  ги  поканим  на  среща  в 
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Централната избирателна комисия с всички членове на Комисията за 

обсъждане на въпросите за машинно гласуване. 

Чакам вашите предложения, ако има нещо различно, ако не – 

да гласуваме така предложения текст на писмо.

Колеги,  не  виждам  предложения.  Режим  на  гласуване  на 

текста  на  писмото  до  председателя  на  Народното  събрание  и  до 

министър-председателя.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Мартин Райков).

Благодаря. Прието е това предложение.

Връщаме на  осма точка –  доклади по писма. Давам думата 

на колегата Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-00-516 от 

6 юли 2017 г. е постъпило писмо с молба за издаване на референция 

от фирмата, която е била изпълнител по Договор № 9 от 18 юни 2015 

г.  –  осигуряване  на  самолетни билети  и  медицински застраховки. 

Молбата  е  от  управителя  на  дружеството  с  подпис  и  печат.  От 

администрацията колегите в лицето най-вече на Цветомира Жекова 

са доволни от изпълнителя и ще подготвят проект на референция за 

гласуване. Ако имате резерви, може да ги заявите сега.

Колеги,  с  вх.  № ЦИК-03-12 от  7  юли 2017 г.  е  постъпило 

писмо от главния секретар на Министерския съвет по въпроси, които 

не  ни  касаят.  Писмото  на  главния  секретар  е  във  връзка  с 

изпълнение на дейности в рамките на държавната администрация за 

служители,  за  които  се  прилагат  Законът  за  администрацията  и 

Законът за държавния служител. За сведение ви го докладвам.

Уважаеми  колеги,  на  днешното  заседание  за  сведение  ви 

докладвам декларация  вх.  № ЦИК-00-519 от  7  юли 2017  г.  и  вх. 

№ ЦИК-00-520 от същата дата от дружеството, на което възложихме 

бракуване и унищожаване на материали, предложени от комисията 
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по инвентаризация. Първата декларация е по отношение на получено 

от  тях  и  удостоверяваща  декларация  за  транспортиране  на 

електрическо,  електронно  оборудване,  бракувани  столове, 

собственост на Централната избирателна комисия, със списък, който 

включва 89 позиции. Общо тегло – 720 килограма. С уточнението за 

мястото на унищожаването и с изричната декларация, че те няма да 

бъдат пускани на пазара, а след предварително третиране ще бъдат 

унищожени.

Втората  декларация  е  по  отношение  на  печатите,  които 

Централната  избирателна  комисия  е  ползвала  в  годините  или  са 

били  са  били  на  секционните  избирателни  комисии  за  различни 

видове избори от секциите извън страната и които са съхранявани в 

Централната  избирателна  комисия  с  общо  тегло  5  килограма. 

Видовете  са описани в декларацията,  както виждате.  Комисията в 

момента поради ползване на отпуск от някои членове не е в пълен 

състав,  затова  всички документи,  които ще придружават тези две 

декларации,  за  да  приключим  въпроса  с  унищожаването  на 

материали и активи, днес ще бъдат докладвани, както ви казах, само 

за  сведение,  а  на  следващото  заседание  предполагам,  че  ще имат 

готовност да представят всички документи, включително протокол, 

от  който  ние  ще  видим  отпечатъците  на  печатите,  които  са 

предадени за унищожаване.

Колеги, въз основа на няколкократно  представени докладни 

записки, включително с коригирани документации за възлагане на 

стенографски услуги, както и на преводачески услуги за нуждите на 

Централната избирателна комисия, последно в четвъртък, на 6 юли, 

знаете, след заседанието направихме заседание на работна група. На 

това  заседание  обсъдихме  двете  документации,  те  ни  бяха 

представени  от  главен  юрисконсулт  Николай  Желязков  и 

юрисконсулт Милена Радославова. И двамата, макар че са работили 

поотделно по преписките, са запознати, тъй като са преглеждали и 

взаимно са си проверявали документациите за услугите, за които ви 

говорих.
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На това работно обсъждане беше представена информация и 

за  прогнозните  стойности  въз  основа  на  платените  суми  по 

договорите  за  преводачески  услуги.  Знаете,  че  имаме  договор  от 

2014  г.  и  след  това  сме  приели  решение  за  възлагане  на  тези 

дейности на същата фирма, с която имаме договор 2014 до 2015 г., 

тъй  като  до  момента  за  нито  една  година  по  нито  един  договор 

нямаме  превишаване  на  30  хил.  лева.  В  момента  с  оглед  на 

пресметнатите  суми  за  период  12  календарни  месеца  назад  във 

времето те са над 30 хиляди. С оглед на предстояща по-интензивна 

международна  дейност  на  Централната  избирателна  комисия, 

необходимостта да отговаряме на поканите за важни мероприятия, 

които имат значение както за дейността на Централната избирателна 

комисия,  така  и  за  престижа  на  нашата  страна,  предвиждаме 

преводаческите  услуги да  струват  в  рамките на  30 до 70 хиляди, 

поради което е предложено на основание чл. 18, ал. 3, т. 2 от Закона 

за обществените поръчки да пуснем обявление, покана - виждате във 

вътрешната мрежа и справката като линеен график за необходимия 

срок,  в  който  може  да  се  проведе  тази  процедура.  Ако  приемем, 

разбира  се,  днес  да  обсъждаме  документацията,   с  проекта  на 

решение ние ще утвърдим обявата за обществената поръчка, както и 

представената документация.

Само  накратко  да  кажа  по  отношение  на  стенографските 

услуги.  Знаете,  че  ние  надвишаваме  тази  сума,  но  поради 

необходимостта  от  обезпечаване  на  тази  дейност  Централната 

избирателна комисия традиционно сключва договорите с лицата, с 

които работим в  продължение вече  на  двадесет  и  повече  години. 

Още  повече  че  в  страната  липсват  такива  квалифицирани  кадри, 

които  да  поемат  задачите  по  осигуряване  на  пълен  стенографски 

запис на заседанията  на Централната избирателна комисия и то в 

най-кратки срокове,  при много интензивна работа,  включително и 

повече  часове  в  рамките  на  едно  денонощие и  не  винаги  само  в 

светлата  част.  Освен  това  миналата  година  септември  месец 

Централната  избирателна  комисия  обяви  процедура,  като  покани 
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лица, които да подадат документи за сключване на трудови договори 

с  тях,  но  не  се  яви  нито  един  кандидат.  В  крайна  сметка,  като 

отчитаме,  че  периодът  е  спокоен  и  не  предстоят  редовни избори, 

Централната  избирателна  комисия  прие  протоколно  решение,  с 

което  възложихме  изготвянето  на  документация  от  страна  на 

администрацията и за възлагане на стенографските услуги.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  се 

запознаете  всички  с  предложените  документи  и  на  следващото 

заседание да ги обсъдим и да ги одобрим. Приемате ли? Благодаря.

Колеги,  по  доклади  по  писма  давам  думата  на  колегата 

Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  съвсем  кратко,  за  сведение 

вместо колегата  Мусорлиева ви докладвам постъпило писмо с вх. 

№ ЦИК-07-135/20  от  10  юли  2017  г.,   което  от  Централната 

избирателна  комисия  от  Индия  ни  уведомяват,  че  срокът  за 

представяне на материали във „Войс Интернешънъл 3” е удължен до 

17 юли 2017 г.

Докладвам ви и писмо с вх. № ЦИК-11-24 от 2 юли 2017 г., 

което е от Светлозар Янков. Той ни уведомява, че е докторант към 

Великотърновския  университет и дисертационното му изследване е 

на тема „Местна власт в Република България”. В тази връзка му е 

необходима  информация  за  местните  референдуми,  които  са 

произведени,  и  е  помолил  да  му  бъдат  изпратени  протоколи  от 

всички местни референдуми, които са проведени.

Предлагам  да  отговорим  с  писмо,  че  тази  документация  и 

информация в Централната избирателна комисия не се съхранява, 

тъй  като  местните  референдуми  се  произвеждат  от  общинските 

избирателни комисии и да го насочим да поиска такава информация 

от  тях,  като  му  предоставим  данни  за  общините,  в  които  ни  е 

известно да са произведени местни референдуми. В този смисъл да е 

отговорът, който да му бъде изпратен.
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ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  имате  ли 

предложения по предложения текст на отговор? Ако нямате, режим 

на гласуване на отговора с писмо както го докладва колегата Пенев.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря.  Одобрихме  този  текст  на  писмо.  С  това 

изчерпихме тази точка от дневния ред.

Преминаваме към девета точка – доклади по постановления 

от прокуратури. Давам думат на колегата Баханов.

Точка 9. Доклади по постановления от прокуратури.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги,  с  вх.  МИ-09-34  от 

10 юли  2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

постановление  за  прекратяване  на  наказателно  производство  от 

прокурор при Районна прокуратура – гр. Пловдив. Докладвам го, тъй 

като знаете, че има седемдневен срок за обжалване, тъй като те за 

прекратяване.

С две изречение, по отношение на една жена, която е имала 

постоянен адрес в Пловдив и настоящ в Италия,  където живее от 

1997 г. По време на местните избори е била в Пловдив, отишла е  да 

гласува, като е мислила, че може да упражни правото си на глас в 

секцията, в която винаги е гласувала. От секционната избирателна 

комисия са видели, че я няма в избирателния списък, допълнили са 

я, никой не е проверил, че тя съществува в забранителния списък. 

Прокуратурата е направила извод, че макар че от обективна страна 

има  извършено  престъпление  по  чл.  168,  ал.  1  от  Наказателния 

кодекс, то от субективна страна съставът не е пълен, тъй като жената 

е била с ясното съзнание, че има право да гласува, тоест и че не е 

била  в  забранителния  списък.  Още  повече  че  за  това  нейно 

убеждение е спомогнал и член от секционната избирателна комисия, 
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който е дописал името й и й е позволил да гласува. Поради това че 

липсва субективният елемент от състава на престъплението по чл. 

168,  ал.  1,  прокурорът  при  Районна  прокуратура  –  Пловдив, 

прекратява досъдебното производство. 

Докладвам ви това за сведение. Ако някой от колегите има 

противно мнение, а именно че може да се обжалва и следва да бъде 

обжалвано, на следващото заседание да изрази такова. Благодаря ви.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: И аз благодаря.

Колега Сидерова, заповядайте за предложение за нова точка.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, моля да включим нова точка, 

която е доклад по книжата за произвеждане на местен референдум в 

Суворово. Бяхме отложили своите констатации за по-късна дата и 

след контакт, който е осъществен с комисията, трябва да обсъдим 

бюлетината.

ПРЕДС.  РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Колеги,  предлагам 

ви да гласуваме включване на новата точка в дневния ред, така както 

я предложи колегата Сидерова, като това бъде точка 9а. Режим на 

гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.  Заповядайте,  колега  Сидерова,  по тази  точка  от 

дневния ред.

Точка  9а.  Доклад  по  книжата  за  произвеждане  на  местен 

референдум в Суворово.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

докладваните на предишно заседание от колегата Андреев книжа за 

провеждане на местен референдум в Суворово и взетите решения от 

Общинската избирателна комисия и от Общинския съвет в Суворово 

остана да прегледаме книжата. Аз съм сложила в моята папка копие 
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от протоколите и копие от утвърдената от Общинския съвет образец 

на бюлетина за произвеждане на референдума.

Започвам от  образеца  на  бюлетина,  на  гърба  на  която  има 

място  за  един  печат.  Предполагам,  че  Общинският  съвет  е 

предвиждал този печат да се слага при подаване на бюлетината. Но 

тъй  като  в  Закона  за  пряко  участие  на  гражданите  в  държавната 

власт  и  местното  самоуправление  няма  предвидена  такава  опция, 

отделно  от  това  спрямо  методическите  указания,  които  ние  сме 

утвърдили,  не  се  слага  печат  върху  бюлетината,  ви  предлагам да 

изпратим писмо на Общинския съвет, че следва да съобрази гърба на 

образеца на бюлетината с методическите указания и там не трябва да 

има място за печат. Писмото ще бъде и до Общинската избирателна 

комисия.

Забелязала  съм,  че  в  протоколите  няма  точка  за  празните 

пликове,  така както изисква чл. 20 от Закона за пряко участие на 

гражданите  в  държавната  власт  и  местното  самоуправление,  но 

доколкото ние в нашия примерен проект не сме предвидили тази 

точка, ви предлагам да не коментираме, а само гърбът на бюлетината 

да се коментира в това писмо.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, ако нямате 

предложения по проекта на писмо, така както беше предложено от 

колегата Сидерова, да го подложа на гласуване.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева).

Благодаря.  Одобрихме  текста  на  писмото,  което  ще  бъде 

изпратено  до  Общинския  съвет  на  община  Суворово  и  до 

Общинската избирателна комисия – Суворово.

Сега преминаваме към десета точка от дневния ред – Разни. 

Първият докладчик съм аз.
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Точка 10. Разни.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, информирам ви, че със 

заявление вх. № ЦИК-90-521 от 7 юли 2017 г. главният счетоводител 

на Централната избирателна комисия Силвия Грозданова е подала 

заявление за прекратяване на трудовия й договор, което да се счита 

за предизвестие от 30 дни, считано от 8 юли 2017 г. Предлагам това 

заявление  да  бъде  предоставено  на  председателя  на  Комисията, 

която с  оглед длъжността,  която заема госпожа Грозданова,  да се 

прецени необходимостта от продължаване евентуално на срока на 

предизвестие с още един месец, каквато възможност дава Кодексът 

на  труда,  с  оглед  обстоятелството,  че  следва  да  бъде  предадена 

документацията  на  другия  счетоводител.  Така  че  в  момента  го 

докладвам за сведение и за преценка впоследствие преди изтичане 

на срока на предизвестието дали да се удължи то или не.

Давам думата на колегата Пенев в точка „Разни”.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както знаете, на предходното 

заседание ви докладвах във връзка с работата на комисията, която 

провежда  конкурса  за  избор  на  финансов  контрольор,  че  от 

Министерството  на  финансите  е  посочено  лице,  което  да  бъде 

включено  в  тази  комисия  съобразно  протоколно  решение  на 

Централната  избирателна  комисия,  и  ние  на  предходно заседание 

одобрихме  включването  на  това  лице,  а  именно  Ина  Атанасова 

Лечева, държавен експерт в дирекция „Методология на контрола и 

вътрешен  одит”  при  Министерството  на  финансите.  Сега  ви 

докладвам, че е постъпило самото писмо в оригинал с вх. № ЦИК-

04-23 от 10 юли 2017 г. 

Докладвам ви го, разбира се, за сведение, но в тази връзка, 

тъй като при предходния си доклад съм пропуснал да предложа и 

възнаграждение  за  този  външен  експерт,  затова  ви  моля  сега  с 

протоколно решение да одобрим възнаграждение в размер на 200 лв. 

за работата на външния експерт в тази комисия.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте, колега Цачев.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предвид  ангажираността  и 

продължителния срок на работа, вие знаете,  че на 1 август имаме 

също разглеждане на документите, както и специфичните знания на 

този експерт, на които разчитаме, то всъщност май е и задължение 

по  закон,  предлагам възнаграждението  да  бъде  300  лв.,  а  не  200, 

както предлагате, колега Пенев.

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте, колега Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз подкрепям предложението 

на  колегата  Цачев.  считам,  че  обемът  на  дейностите,  които  ще 

извърши  външният  експерт,  е  значителен  и  наистина  изисква 

ангажиране  на  неговата  експертиза.  Така  че  приемам  това 

предложение.

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  тогава  предлагам 

направо да гласуваме предложението на колегата Цачев, подкрепено 

от  колегата  Пенев,  размерът  на  възнаграждението  на  външния 

експерт да бъде 300 лева. Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  

против – 4 (Емануил Христов, Камелия Нейкова, Мартин Райков и  

Метин Сюлейман).

Благодаря.  Въпреки  становището  на  някои  колеги,  имаме 

решение – това ще бъде възнаграждението.

Колеги, вземам повод от доклада на колегата Пенев, за да ви 

предложа,  тъй  като  се  оказа,  че  когато  е  гласуван  съставът  на 

комисията,  не  е  избран  председател,  който  знаете,  че  е  добре  да 

организира  работата  на  комисията.  Така  че  ви  предлагам  да 

определим колегата Пенев за председател на тази комисия.

Ако няма други предложения, режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 
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Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов). 

Благодаря. Прието е това решение.

По същия начин,  колеги,  когато  сме определили работната 

група,  която  да  подготвя  конференцията  през  м.  ноември,  не  сме 

определили ръководител на тази временна работна група, който да 

организира работата. Така че ви предлагам колегата Грозева да бъде 

избрана за ръководител на тази работна група.

Режим на гласуване.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Прието е това решение.

Колеги,  нямаме  друго  по  дневния  ред.  Ако  няма  някакви 

други предложения за обсъждане,  закривам днешното заседание и 

насрочвам следващото за четвъртък, 13 юли, 10,30 ч.

(Закрито в 12,45 ч.)

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Матева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:
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Стойка Белова
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