
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 551

На  18  юли  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  по  писмо  от  ГД  „ГРАО”  относно  извършена 

проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс 

в произведените частични избори на 2 юли 2017 г.

Докладва: Румяна Сидерова

2. Доклад  относно  прекратяване  пълномощията  на  член  на 

Общинската избирателна комисия – Враца.

Докладва: Иванка Грозева

3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Мария Бойкинова, Иванка Грозева

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладват: Метин Сюлейман, Камелия Нейкова,

Бойчо Арнаудов

5. Доклад относно писмо до Софийска градска прокуратура.

Докладва: Мария Бойкинова

5а. Доклад  по  заявление  за  достъп  до  обществена 

информация.

Докладва: Йорданка Ганчева

6. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков,



Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Иванка

Грозева, Ивилина Алексиева

7. Доклади по постановления на прокуратури.

Докладва: Ивайло Ивков

8. Разни.

Докладва: Иванка Грозева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова, 

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев, Росица Матева, Таня Цанева.    

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Севинч Солакова – секретар. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги,  днес  се  навършват  180  години  от  рождението  на 

Апостола на свободата Васил Левски. В нашата нова история няма 

друга такава личност, която да е останала незасегната от бурите на 

политическия и обществения живот и която така да респектира да 

вълнува нацията.

Нека всеки от нас да отдаде почит на светлото му дело!

Уважаеми колеги, предлагам следния проект на дневен ред:
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1.  Доклад  по  писмо  от  ГД  „ГРАО”  относно  извършена 

проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс 

в  произведените  частични  избори  на  2  юли  2017  г.  Докладчик  – 

госпожа Сидерова.

2.  Доклад  относно прекратяване  пълномощията  на  член  на 

Общинската  избирателна  комисия –  Враца.  Докладчик –  госпожа 

Грозева.

3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. Докладчици: госпожа Бойкинова и госпожа Грозева.

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. Докладчици: господин Сюлейман  и госпожа Нейкова.

5. Доклад относно писмо до Софийска градска прокуратура. 

Докладчик – госпожа Бойкинова.

6.  Доклади  по  писма  с  докладчици:  госпожа Ганчева, 

господин  Ивков,  господин Сюлейман,  госпожа Солакова,  госпожа 

Грозева и аз.

7.  Доклади  по  постановления  на  прокуратури  с  докладчик 

господин Ивков.

8. Разни с докладчик госпожа Грозева.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения дневен ред? Първи беше господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в точката за възнаграждения на ОИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Арнаудов. Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо председател,  моля  да  ме 

включите  с  доклад  по  заявление  за  достъп  до  обществена 

информация. По ваша преценка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Ганчева, като нова точка 5а.

Други предложения? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. Гласуваме.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.

Колеги,  по  обективни  причини  от  днешното  заседание 

отсъстват колегите Матева и Цанева. Колегите Мусорлиева и Ивков 

ще  дойдат  по-късно  на  заседанието,  тъй  като  поднасят  венец  от 

името  на  Централната  избирателна  комисия.  Господин  Чаушев  е 

служебно ангажиран.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

Точка 1. Доклад по писмо от ГД „ГРАО” относно извършена 

проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс 

в произведените частични избори на 2 юли 2017 г.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Уважаеми  колеги,  получило  от  ГД 

„ГРАО”  с  вх.  №  ЧМИ-04-03-11  от  17  юли  2017  г.,  с  което  ни 

уведомяват за резултатите от извършената проверка за  гласуване в 

нарушение  на  разпоредбите  на  Изборния  кодекс  в  частичните 

избори за кметове на кметства Бошуля, община Септември, кметство 

Тръстеник, община Иванов, кмет на община Антоново, на кметство 

Ябълково, община Димитровград. От проверката се е установило, че 

няма избиратели, които да са гласували в нарушение на Изборния 

кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова.

Преминаваме  към  точка  втора.  Заповядайте,  госпожо 

Грозева,  доклад  относно  прекратяване  пълномощията  на  член  на 

ОИК – Враца.
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Точка  2.  Доклад  относно  прекратяване  пълномощията  на 

член на Общинската избирателна комисия – Враца.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата ще видите проекта на 

решение.  С  вх.  МИ-15-268  от  17  юли  2017  г.  Общинската 

избирателна  комисия  –  Враца,  ни  уведомява,  че  във  връзка  със 

свикването  и  провеждането  на  заседание  на  Общинската 

избирателна комисия – Враца, на 6 юли 2017 г. се е установило, че 

членът на Общинската избирателна комисия Румен Езекиев Генов, 

назначен с Решение 1825-МИ/НР от 4 септември 2015 г., е починал. 

Те  ни  уведомяват,  като  ни  изпращат  и  препис-извлечение  от 

смъртния акт.

Подготвила  съм  проект  на  решение  за  прекратяване  на 

пълномощията.  Господин  Румен  Езекиев  Генов  е  предложен  от 

коалиция от партии „България без цензура”. Копие от смъртния акт 

е приложено.

Предлагам ви на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 

51,  ал.  2,  т.  8  от  Изборния  кодекс  да  прекратим  предсрочно 

пълномощията на  Румен Езекиев Генов като член на Общинската 

избирателна  комисия  –  Враца,  и  да  анулираме  издаденото  му 

удостоверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. Уважаеми колеги, не виждам коментари. Подлагам 

на гласуване така предложения проект на решение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).  

Колеги, това е Решение № 4838-МИ/НР.

Продължете, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И в тази връзка има и проект за писмо, 

което  е  изготвено  до  господин  Георги  Василев,  упълномощен 
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представител на коалиция от партии „България без цензура” с молба 

да бъде предложен нов член за попълване състава на Общинската 

избирателна комисия – Враца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Колеги, подлагам на гласуване това писмо.

 Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).  

Колеги,  преминаваме  към  точка  трета  от  дневния  ред  – 

доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения. 

Първи докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо  от  кмета  на  община  Самоков,  който  ни  уведомява,  че  в 

изпълнение на наше решение са отворили запечатаното помещение, 

в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените избори за народни представители. Приложени са ни 

протокол  и  заповед  за  длъжностните  лица,  които  са  отворили 

помещението и съответно са разписали протокола. Помещението е 

отворено  с  цел  да  се  приберат  избирателните  списъци  и 

приложените  към  тях  удостоверения  от  изборите  за  народни 

представители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви.  Уважаеми  колеги, 

докладвам  ви  писмо  с  вх.  № НС-06-143  от  17  юли  2017  г.  То  е 

подписано  от  кмета  на  община  Вълчедръм,  с  което  същият  ни 

уведомява, че в изпълнение на т. 21 от наше Решение № 4387-НС от 

2 март 2017 г. ни изпраща заповедта, с която е определил комисия за 
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отваряне на запечатаното помещение, както и протокол от 14 юли 

2017 г. на комисията във връзка с предаването на „Държавен архив” 

изборните книжа и материали от произведените през 2014 г. избори 

за народни представители. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева.

Колеги,  с  това  изчерпихме  точка  трета,  преминаваме  към 

точка  четвърта  –  доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. Първи докладчик е господин Сюлейман. 

Заповядайте.

Точка  4.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  с  вх. 

МИ-27-124 от 12 юли 2017 г. в Централната избирателна комисия е 

постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Габрово, за 

изплащане  на  възнагражденията  на  членовете  на  Общинската 

избирателна комисия – Габрово, за проведено заседание на 14 юни 

2017 г.  Заседанието е  проведено на основание Раздел първи, т.  1, 

буква  „б”  и  „г”  от  наше Решение  № 2901.  На  това  заседание  са 

прекратени  предсрочно  пълномощията  на  общински  съветник  от 

листата  на  местна  коалиция  „Алтернатива  за  Габрово”,  тъй  като 

същият  общински  съветник  е  избран  за  народен  представител. 

Решението е № 188-МИ от 14 юни 2017 г. Със същото решение на 

основание  чл.  30,  ал.  7  от  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната администрация е обявен за избран следващият от листата 

на коалицията.

Към  искането  са  приложени  протокол  от  проведеното 

заседание.  Това  искане  е  минало  своя  предварителен  контрол, 

приложен е контролен лист, както и счетоводна справка за размера 

на исканите възнаграждения.

На заседанието са присъствали 9 от членовете на комисията, 

в това число председател, секретар и 7 членове.
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Предлагам,  уважаеми  колеги,  с  протоколно  решение  да 

одобрим така направените искания за изплащане на възнаграждение 

на  членовете  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Габрово,  за 

проведеното заседание на 14 юни 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Сюлейман.  Колеги,  подлагам  на  гласуване  така 

направеното предложение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря. Това са вашите доклади, господин Сюлейман.

Следващ  докладчик е  госпожа Нейкова.  Упълномощавам 

госпожа Солакова да води.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с  вх. МИ-27-125 

от  17  юли  2017  г. е  постъпило  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  от  Общинската  избирателна  комисия –  Русе,  за 

проведено заседание на 5 юни 2017 г. На заседанието са присъствали 

председател,  заместник-председател  и  7  членове  на  Общинската 

избирателна  комисия.  Заседанието  е  било  свикано  във  връзка  с 

постъпило  в  Общинската  избирателна  комисия  заявление  от 

общински съветник за предсрочно прекратяване пълномощията му 

като такъв във връзка с назначаването му за областния управител на 

област Русе.

Към преписката са приложени всички необходими документи 

– протокол от заседание на комисията, от взетото от тях решение, 

както  и  контролен  лист  за  извършен  предварителен  контрол  и 

счетоводна справка.

Предлагам ви да одобрим за изплащане възнаграждението за 

проведеното заседание на Общинската избирателна комисия – Русе.
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ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението на колегата Нейкова. Имате ли въпроси, коментари? 

Няма. Режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  следващият  докладчик е  колегата 

Арнаудов. Заповядайте.

БОЙЧО  АРНАУДОВ: Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение за проведени заседания и дежурства от Общинската 

избирателна комисия – Стралджа, през м. юни 2017 г. с вх. МИ-27-

126 от 17 юли 2017 г. Става въпрос за две дежурства, проведени на 

21 юни 2017 г. и на 23 юни 2017 г., както и за едно заседание на 22 

юни 2017 г. На заседанието са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и 7 членове. Първото дежурство е дадено само 

от  председателя,  а  второто  –  от  председателя,  заместник-

председателя и един член.

С отделен входящ номер в Централната избирателна комисия, 

който е вх. № НС-06146 от 17 юли 2017 г. са заведени приложенията 

към  това  искане  (което  ми  е  малко  странно,  не  знам  защо  се  е 

получило  така),  но  става  въпрос  за  следното.  Кметът  на  община 

Стралджа е изпратил искане до Общинската избирателна комисия – 

Стралджа,  за  определяне  на  членове,  които  ще  присъстват  на 

отваряне  на  запечатаното  помещение.  Тези  документи  са  били 

приети  на  първото  дежурство  от  председателя,  той  е  свикал 

заседание на следващия ден и на заседанието са били определени 

членове,  които  на  следващия  ден  са  отишли  за  отваряне  на 

запечатаното помещение.
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Предлагам  да  им  бъде  изплатено  възнаграждение  както  е 

поискано.  Към  преписката  е  изготвен  контролен  лист,  има 

счетоводна справка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря. Продължете, господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна комисия, 

община  Гърмен.  Тук  интересно  е,  че  всяко  искане  е  входирано 

поотделно, тоест има две дежурства и едно заседание и всяко едно е 

входирано  поотделно.  Става  въпрос  за  референдума,  който  се 

проведе  там.  Приложена  е  заповед  на   областния  управител  на 

Благоевград, с която определя 18 юни 2017 г. за дата за провеждане 

на местен референдум по въпроса в община Гърмен. Дежурствата и 

заседанието  са  проведени  във  връзка  с  правомощията  на 

Общинската  избирателна  комисия  за  взимане  решения  за  този 

референдум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, преминаваме към  точка пета  от дневния 

ред. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
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Точка 5. Доклад по писмо от Софийска градска прокуратура.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 

Софийска  градска  прокуратура  с  вх.  №  ЦИК-00-526.  В  писмото 

Софийска градска прокуратура ни моли в срок до 20 юли 2017 г. да 

предоставим  информация  дали  следните  политически  партии, 

изброени  в  писмото,  през  последните  пет  години,  съответно  в 

изборите  за  президент  и  вицепрезидент,  народни  представители, 

както  и  за  местни  избори  за  кметове  и  общински  съветници  са 

участвали.

Във  вътрешната  мрежа  са  двете  писма.  Моля  да  отворите 

отговора,  който  съм  подготвила  с  дата  18  юли  2017  г.  Моля  да 

погледнете също и табличката, която съм направила с помощта на 

специалистите от Централната избирателна комисия. Партиите са 46 

на брой,  като годините,  които съм проверила и считам,  че са пет 

години, това са 2013 г. – имало е избори за народни представители а 

12 май; 2014 г. – за народни представители; за общински съветници 

и кметове - 2015 г.; в 2016 г. – за президент и вицепрезидент; и за 

народни представители в   2017 г. Считам, че това са петте години,  в 

които  следва  да  извършим  проверка  за  тези  партии  дали  са 

участвали в изборите.

Сега  ви  моля  да  отворим  писмото.  Както  виждате  от 

таблицата, по-голямата част не са участвали, като в таблицата пише 

„не”,  тоест изобщо не са подавали заявление за регистрация.  Там 

считам, че отговорът ни е ясен – всички тези партии не са участвали 

самостоятелно или в коалиция.

Моля  ви  да  обсъдим  №  2  –  това  е  политическа  партия 

„Български  национален  съюз  Нова  демокрация”.  В  изборите  за 

народни представители партията е подала заявление за регистрация, 

но  с  решение  Централната  избирателна  комисия  е  отказала.  И 

считам  само  това  да  ни  бъде  отговорът,  тоест  да  не  даваме 

категорично становище дали е участие или не съгласно  чл.  40 от 

Закона за политическите партии.
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Другата  партия  е  под  №  13  и  това  е  политическа  партия 

„Национално  движение  за  права  и  свободи”.   Тази  партия  е 

регистрирана за участие в изборите за народни представители на 12 

май  2013 г. с  Решение № 2244, но не е регистрирала кандидатски 

листи  –  това  видях  от  обобщените  актуализирани  данни  от 

гласуването.  Информацията  „но  не  е  регистрирала  кандидатски 

листи” можем и да не я включим писмото, но за пълнота считам, че 

можем да го отбележим. Също така е регистрирана в изборите за 

общински съветници и кметове, имала е регистрация в ОИК – това е 

видно от бюлетината.

За тази партия искам да обсъдим.

Другата  е  под  №  19  –  това  е  политическа  партия 

„Демократична  гражданска  инициатива”.  Тя  е  регистрирана  за 

участие  в  изборите  за  народни представители   в  2013  г.,  както  е 

имали  и  листи  (видно  от  обобщените  актуализирани  данни  от 

гласуването, които са на интернет страницата на ЦИК).

Другата  партия  е  политическа  партия „Движение  за 

равноправен обществен модел  (ДРОМ). Тя има регистрация както за 

общински съветници и кметове в 2015 г., така и в 2017 г. за народни 

представители.

Другата партия, която моля да погледнете, е под № 29. Това е 

обединение  „Достойна  България”.  Тя  е  участвала  в  изборите  за 

общински  съветници  и  кметове  и  с  решение  регистрацията  й  е 

заличена.

Под  №  32  е  „Обединение  на  българските  националисти 

Целокупна България”, която е регистрирана в изборите за общински 

съветници  и  кметове,  а  за  народни  представители  Централната 

избирателна комисия е постановила отказ.

 И другата  партия,  под № 44,  това е  „Вот консерватори”, 

която е регистрирана за участие в изборите общински съветници и 

кметове и регистрацията й е заличена.

Всички  тези,  на  които  регистрациите  са  заличени,  са 

регистрирани при неприключила процедура.
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Считам,  че  не  следва  да  даваме  тълкуване  на  чл.  40  кои 

партии  са  участвали,  само  да  дадем  данните  и  фактите  такива 

каквито са, а в исковото производство ще се установяват.

Предлагам  към  писмото  да  приложим  и  справката  за 

нагледност  и  решенията,  както  и  копие  от  бюлетината  и  от 

актуализираната  база  данни.  Независимо  че  ги  има  на  интернет 

страницата,  считам, че за  улеснение не ни пречи да ги приложим 

към отговора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване този отговор.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.  С  това  изчерпихме  точка  пет  от  дневния  ред. 

Преминаваме към новата точка 5а – доклад по заявление за достъп 

до обществена информация. Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка  5а.  Доклад  по  заявление  за  достъп  до  обществена 

информация.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви заявление за 

достъп до обществена информация с вх.  № ЦИК-11-26 от 18 юли 

2017  г.  от  Мария  Йорданова  Спирова,  получено  по  електронната 

поща, с посочен адрес в Англия. На основание Закона за достъп до 

обществена  информация  желае  да  й  бъде  предоставена 

информацията,  а  именно  два  пълни  списъка  на  непотвърдените 

заявления за гласуване извън страната, съответно за президентските 

избори  и  референдум  2016  г.  и  парламентарните  избори  2017  г. 

Описано е каква да е формата. Данните да са в оригинален вид, като 

се сочи в заявлението, че данните не представляват лични данни по 

смисъла  на  чл.  2,  ал.  3  от  Закона  за  достъп  до  обществена 

информация по изложените в заявлението факти, които са описани 

от заявителката в три точки. Желае исканата информация да бъде 
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предоставена по електронен път, а ако не е възможно – по писмо. 

Известно  е,  че  заявителите  както  на  потвърдените,  така  и  на 

непотвърдените  електронни  заявления  декларират  съгласие 

предоставената  информация  да  се  публикува  само  за  нуждите  на 

съответния вид избори. В този смисъл – сочи заявителката – че с 

оглед равното третиране на всички избиратели би следвало ЦИК да 

публикува на своята страница данните за непотвърдените заявления 

в същата форма и съдържание както тези на потвърдените заявление 

в съответния раздел за съответните избори.

Колеги,  каквато  е  практиката  на  Централната  избирателна 

комисия, към момента ви го докладвам за сведение и запознаване и 

да определим с наше протоколно решение да се формира комисия 

съобразно нашите Вътрешни правила, която да разгледа заявлението 

за  достъп  до  обществена  информация  и  след  като  приключи 

работата  на  комисията,  ще  върна  на  доклад  това  заявление, 

съответно с протокол от работата на комисията. Предлагам в състава 

на  комисията  да  влязат  двама  юристи,  каквато  е  практиката  по 

неотдавна докладвано от колега заявление за достъп до обществена 

информация ведно с директора на дирекция „Администрация” или 

заместващия  в  момента,  ако  той  е  препятстван.  По  преценка  на 

директора  да  се  определят  и  юристите,  с  оглед  служебната  им 

ангажираност.

Предлагам да гласуваме това с протоколно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  ви  моля  да 

отворите папката на колегата Ганчева и да видите, че това писмо е 

бланково с празно място за име на заявител и постъпателно едно 

след друго се  попълват имената на различни заявители за едни и 

същи неща. На принципа „Пробвам дали чуваш”! Вече два пъти ние 

отговаряме на идентично писмо, но с друг заявител, все физически 

лица.
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Аз  лично  считам,  че  поради  идентичността  на  текста  ние 

можем  да  изпратим  текста  на  предшестващото  писмо,  който 

гласувахме  по  преди  една  седмица  в  заседание,  когато  колегата 

Ганчева  беше  в  редовен  отпуск.  Но  може  да  си  остане 

предложението  на  колегата  Ганчева  да  направим  задължителна 

среща с комисията и след това да изпращаме отговора, който според 

мен очевидно ще бъде същият. Но за съжаление имаме неудача с 

работата  на  комисията  и  с  неправилно  тълкуване  на  законовите 

разпоредби,  особено  на  разпоредбите  на  Изборния  кодекс  и  на 

Закона за защита на личните данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам на  гласуване създаването  на  комисия  в  състава, 

предложен от госпожа Ганчева. Режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Сидерова,  Цветозар  Томов);  против  –  3 (Александър  Андреев,  

Румен Цачев, Севинч Солакова).

Благодаря. 

Колеги,  преминаваме  към  точка  шеста  от  дневния  ред  – 

доклади  по  писма.  Заповядайте,  госпожо  Ганчева,  вие  сте  първи 

докладчик. Упълномощавам госпожа Солакова да води.

Точка 6. Доклади по писма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

07-51-9 от 11 юли 2017 г., с което ни уведомяват от института, на 

който изпратихме информация за изборната система, как се избира 

Народно събрание, мандата, съответно броя – беше на мой доклад, 

не мога да възпроизведа входящия номер в момента. Благодарят ни 

и ще се радват за в бъдеще да споделят знания относно изборните 

практики в нашите държави.
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Докладвам ви вх. № ЦИК-07-38-20 от 11 юли 2017 г. Това е 

преводът, който е пристигнал към докладвания от мен вх. № ЦИК-

07-38-19 от 5 юли 2017 г., а именно че датата на заседанието относно 

Експертната  група  по  изборни  въпроси  ще  бъде  25  септември 

2017 г., като се сочат сроковете и ни уведомяват, че допълнително 

ще бъде изпратена покана за заседанието. Това – за сведение.

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-38-21 от 17 юли 2017 г. 

Това е писмо, което е получено от Постоянното представителство на 

Република  България  към  Европейския  съюз  в  Брюксел  и  е 

информация относно доклад от заседание на Работна група „Общи 

въпроси”,  проведено  на  14  юли.  Съдържа  информация  относно 

различни  точки,  като  Междуинституционалното  споразумение  за 

въвеждане  на  задължителен  регистър  за  прозрачност  и,  както ние 

имаме  практика  да  разглеждаме  тази  информация,  в  частта  за 

реформата  на  Акта  за  избиране  на  членове  на  Европейския 

парламент.

Колеги, аз се запознах с информацията. По мое мнение, тъй 

като в т.  3 се сочи, че относно реформата на изборното право на 

Европейския съюз Председателството припомня, че на последното 

заседание  на 30 юни Малтийското председателство  е  представило 

информация за състоянието на досието и по-конкретно по спорния 

чл.  9а  относно провеждане на  избори за  Европейски парламент в 

трети  страни.  При  така  очерталата  се  ситуация  Естонското 

председателство не вижда необходимост от провеждане на дискусия 

на този етап в работната група. Вместо това предлага да се проведат 

неформални  консултации  и  към  края  на  м.  септември  въпросът 

отново да се върне в групата. Тоест към момента в тази част ние 

можем да приемем за сведение и запознаване и предполагам, че по-

нататък  с  оглед  на  досега  създадената  практика  ще  бъдем 

уведомявани  и  ще  имаме  възможност  да  вземаме  отношение  в 

рамките на ад хок механизма.

Входящ  №  ЦИК-07-8-2  от  18  юли  2017  г.  Това  отново  е 

информация, която е пристигнала от Постоянното представителство 
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на  Република  България  към  Европейския  съюз  в  Брюксел  и  е 

относно  предстоящо  посещение  на  Конференцията  на 

председателите  на  Европейски  парламент  през  ноември  или 

декември т.г. в София. Докладвам ви го за сведение и запознаване.

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-528 от 14 юли 2017 г. 

Това е писмо, получено по електронната поща, от госпожа Силвия 

Митева  и  всъщност  представлява  вероятно  отговор  на 

кореспонденция  по  повод  изходяща  покана  от  Централната 

избирателна комисия със съответния номер за провеждане на среща 

с  Централната  избирателна  комисия  по  изпълнение  на  проекта 

„Изграждане  и  внедряване  на  пилотна  система  за  дистанционно 

електронно гласуване”, като ни уведомява, че срещата ще бъде за 

днес от 10 ч. Както знаем, тя се проведе.

Това е към момента, госпожо председател, по отношение на 

моите доклади.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. Следващ докладчик по тази точка, който е в зала, е 

господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви за сведение вх. № НС-06-145 от 18 юли 2017 г. Това е 

писмо  от  кмета  на  община  Смядово  Иванка  Петрова,  което  е  в 

изпълнение на нейните задължения съгласно т. 21 от наше Решение 

№ 4387-НС от 2 март 2017 г. С писмото ни уведомява за отваряне на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 

материали от проведените избори за народни представители на 26 

март 2017 г., като помещението е отворено във връзка с поставянето 

в него за съхранение на получените от Териториалното звено на ГД 

„ГРАО” избирателни списъци след извършената проверка съгласно 

т. 22 от същото решение № 4387-НС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Сюлейман  следващ  докладчик  е  госпожа  Солакова. 

Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще започна с едно 

писмо,  към  което  ще  помоля  по-късно  да  се  върнем,  тъй  като 

изисква отговор, вх. № ЦИК-06-31 от 17 юли 2017 г. Поставени са 

въпроси  във  връзка  с  откритата  процедура  за  възлагане  на 

преводачески  услуги.  Виждате  три  групи  въпроси.  Добре  е  да 

одобрим  отговорите  днес,  за  да  може  да  са  запознати  всички 

потенциални участници в процедурата по това възлагане. В момента 

се изготвят отговорите по въпросите.

Докладвам ви вх.  № ЦИК-03-13 от  18 юли 2017 г.  Това е 

писмо до  административни  структури  и  е  от  заместник-министър 

председателя.  Докладвам  ви  го  за  сведение,  за  да  можем  да  се 

запознаем  и  при  необходимост  да  изготвим  отговор  и  да  го 

представим на вниманието на Комисията.

С вх. № ЦИК-09-132 от 18 юли 2017 г. ни е представена една 

докладна  записка  от  госпожа  Богданова,  главен  юрисконсулт  в 

Дирекция  „Администрация”.  Знаете,  в  Централната  избирателна 

комисия  беше  извършена  проверка,  включително  по  Закона  за 

здравословни  и  безопасни  условия  на  труд.  В  тази  връзка  на 

предишното заседание ни беше представена справка с оглед на тази 

проверка  от  Инспекцията  по  труда  и  отказа  да  бъдат  издадени 

предписания по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда. Имахме техническа 

грешка  при  регистрацията  на  един  от  трудовите  договори  на 

служител от администрацията на ЦИК.

Във връзка с извършената проверка обаче от Инспекцията по 

труда са направени няколко препоръки във връзка със спазването на 

изискванията  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд,  а 

именно  предписано  е  извършване  на  контролни  измервания  на 

импеданса, както и на факторите на работната среда и помещенията, 

които  ползва  ЦИК.  Съгласно  нормативната  уредба  в  случаите,  в 

които помещения се ползват съвместно от няколко организации, а в 

случая  ние  въз  основа  на  споразумение,  сключено  с  Народното 

събрание използваме помещения в сградата на Народното събрание. 

Имаме  информация,  че  са  извършени  такива  замервания  в 
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помещенията, които на нас са предоставени. Имахме неофициална 

информация,  включително при извършването  на  такива  проверки. 

По  разпореждане  на  председателя  на  Централната  избирателна 

комисия  госпожа  Богданова  е  провела  среща  с  ръководителя  на 

звено „Управление на собствеността”,  включително със  служител, 

който отговаря точно по безопасност на труда в администрацията на 

Народното  събрание.  Установено  е,  че  са  налични  протоколи  от 

извършените такива замервания от служител експерт и те могат да 

ни  бъдат  предоставени,  но  е  необходимо  да  ги  изискаме  по 

официален ред.

В тази връзка предложението е да изпратим едно писмо до 

главния  секретар  на  Народното  събрание,  да  се  позовем  на 

споразумението,  въз основа на което ползваме помещенията,  и да 

поискаме  протоколите  от  замерванията  на  импеданса  в 

помещенията,  които  ползва  Централната  избирателна  комисия. 

Проектописмото е приложено към докладната записка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това писмо.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Госпожо Солакова, моля продължете.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение, 

получили сме  втора оферта  за  обслужване от  Служба  по трудова 

медицина.  Знаете,  в  началото  на  месеца  ви  докладвах  първата 

оферта,  въз  основа  на  изискани  такива  от  госпожа  Богданова 

получаваме в ЦИК,  вх. № ЦИК-08-30 от 17 юли 2017 г.  Както и 

предния път ви обявих, имам информация, че поне три оферти ще 

получим  и  тогава  ще  бъде  представено  на  вниманието  на 

Централната  избирателна  комисия  предложение  за  сключване  на 

договор.
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Докладвам ви вх. № ЦИК-09-131 от 17 юли 2017 г. отново от 

госпожа  Богданова,  която  замества  директора  на  дирекция 

„Администрация”.  Уведомяват  ни,  че  на  29  юли  2017  г.  изтича 

срокът  на  валидност  на  издадени  удостоверения  за  електронен 

подпис  на  Николай  Желязков,  Ганка  Герасимова  и  на  Жасмина 

Пеовска.  Предлагат да одобрим сертификатите на бъдат подновени, 

три броя сертификати, от „Информационно обслужване” със срок на 

валидност  365  дни.  Разходът  е  около  160  лв.,  такива  средства  са 

налични  по  бюджета.  Приложено  е  и  проектописмо  до 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване”.

Предлагам да изпратим писмото и да одобрим разхода.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  вече  са 

публикувани  отговорите  на  постъпилите  въпроси  във  връзка  с 

документацията за поръчка с предмет предоставяне на преводачески 

услуги за нуждите на ЦИК. Виждате, първите въпроси са относно 

искане на сертификат за владеене на юридически английски език от 

преводачите. 

В тази връзка  уточняват  и искат отговор на въпроса какво 

разбираме  под  сертификат  за  владеене  на  юридически  английски 

език, дали препоръка от адвокатска кантора се счита за сертификат 

за владеене на юридически английски език. (Ще си позволя да се 

запознавам с отговорите заедно с вас.)  сертификат за владеене на 

юридически английски език е удостоверяващ документ, издаден от 

обучаваща  организация,  че  преводачът  успешно  е  завършил 

обучение по юридически английски език.
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Дали  препоръка  от  адвокатска  кантора  се  счита  за 

сертификат,  отговорът  е:  Препоръка  от  адвокатска  кантора  не  се 

счита за сертификат за владеене на юридически английски език.

Уважаеми  колеги,  обсъдихме  тези  въпроси  с  колегата 

Николай Желязков заедно и с Катя Благоева, която има опит като 

преводач и от своята практика сподели и уточнихме, че всъщност 

сертификатът  не  се  налага  и  в  нашето  разбиране  не  е  документ, 

който да носи това наименование. Нямаме специални изисквания по 

формата  на  сертификата.  За  нас  е  важно  да  се  представи 

удостоверителен  документ  за  завършено  обучение  и  за  положен 

успешен изпит за владеене на юридически английски език. Може би 

просто  тъй  като  има  документи,  които  се  наричат  сертификати, 

затова  приемам въпроса  с  благодарност,  за  да  можем да  изясним 

пред  потенциалните  участници.  Ако  в  този  смисъл  и  вие  сте 

съгласни,  предлагам  в  отговора  ние  точно  това  да  напишем. 

Използваното понятие „сертификат” е общо, но под такъв документ 

Централната  избирателна  комисия  разбира  всеки  документ,  който 

удостоверява  успешното  завършване  на  обучение  по  юридически 

английски език на лицата, ангажирани с преводите.

Уважаеми  колеги,  по  втория  въпрос  в  тази  група  –  дали 

препоръката  от  адвокатска  кантора  се  счита  за  сертификат, 

отговаряме, че препоръка или референция от адвокатска кантора не 

може да замести сертификат или удостоверителен документ.

Втората  група  въпроси  -  искане  на  възложителя  за 

изпълнение на услугата за срок от 24 часа. Искат пояснение какъв 

обем страници трябва да бъдат преведени за искания срок: 10, 20, 50, 

100 страници или повече. Отговаряме, с оглед и на практиката на 

Централната избирателна комисия, за да можем да бъдем полезни на 

участниците, че практиката ни сочи, че за 24 часа може да се изиска 

превод на 50 и повече страници формат А4.

Благодаря  за  уточненията  по  отговора.  Ще  улесним 

участниците, като се позовем, че практиката сочи, че има и случаи 

повече от 50-60 страници да бъдат възложени за срок от 24 часа.
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Относно искане на възложителя за легализиране на превода. 

Ще помоля за малко повече внимание и от ваша страна. „Моля да 

уточните какво разбирате под легализиране на превода – фирмена 

услуга или услуга легализация, включваща държавни таксови марки 

в Консулския отдел на Министерството на външните работи.”

Отговор:  Легализиране  на  превода  означава  легализация, 

включваща  държавни  таксови  марки  в  Консулския  отдел  на 

Министерството на външните работи.

„Ако услугата легализация включва държавни таксови марки 

в Консулския отдел, моля да уточните в какъв срок: обикновен 4 дни 

– 15 лева, бърз – 2 дни, 22 лева…”

Отговорът е: По преценка и заявка на възложителя. Цената за 

легализация се заплаща отделно от цената на превода.

Аз мисля, че това се има предвид във връзка и с правилника 

за легализиране,  заплащането е с таксови марки. В крайна сметка 

ние не бихме могли да посочим и в документацията размерите на 

таксите, важното е уточнението, че те се заплащат отделно от цената 

на превода.

Отговорите изготвиха Николай Желязков и Катя Благоева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че вече можем да преминем към гласуване на тези отговори.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,   Катя  Иванова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  преминаваме  към  следващ  докладчик  – 

това е госпожа Грозева. Упълномощавам госпожа Солакова да води.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги,  с вх. № ЦИК-04-25 

от  12  юли  2017  г.  сме  получили  писмо  от  Министерството  на 

туризма,  с  което  те  са  ни  предоставили  кратка  туристическа 

информация за България и за гр.  София. Тази информация е била 

поискана  от  нас  по  повод  запитване  от  АСЕЕЕО  във  връзка  с 
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провеждане на конференцията за качване на страницата на АСЕЕЕО. 

Тъй като на  писмото,  което  изпратихме,  получихме твърде  късно 

отговор, Централната избирателна комисия гласува и изпрати в края 

на  юни  2017  г.  такава  информация  както  за  България,  така  и  за 

София. От извършената проверка установихме, че на страницата на 

АСЕЕЕО тази информация вече е качена. Поради което настоящата 

информация  ви  я  докладвам  за  сведение  и  за  приобщаване  към 

документите  на  конференцията,  като  текстът  може  да  бъде 

използван при евентуално отпечатване на рекламни материали.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Благодаря,  колега  Грозева. 

Това се казва дъга или след дъжд качулка. Златното правило, че и 

златен да бъде отговорът, когато е късно, е просто безсмислено. Но 

съм  съгласна  с  колегата  Грозева,  че  трябва  да  се  предостави  на 

нашия експерт в тази област (на протокола), за да може да прецени 

съдържанието,  да  го  изготви  в  окончателна  редакция  и  да  бъде 

готово  при  подготовката  на  информационните  документи  за 

провежданата конференция.

Колега Грозева, имате ли друго? Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря.  Следващото  писмо,  което 

предлагам на вашето внимание, е с вх. № ЦИК-07-55-13 от 11 юли 

2017 г., качено е в моята папка от днешна дата и касае информация 

относно  питане  също  от  Ищван  от  АСЕЕЕО  за  разполагане  на 

фирмите, които ще осъществяват реклама по време на провежданата 

конференция. За запознаване и за приобщаване вече за отговор на 

поискания от фирмите въпрос.

И ако ми разрешите, заявила съм се в точка „Разни”, искам да 

ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-08-26-1 от 14 юли 2017 г., което е 

оферта от „Ивент Дизайн”, и писмо вх. № ЦИК-08-29  от 11 юли 

2017 г., което е искане на допълнителна информация. Това ще бъде 

предоставено на комисията, която Централната избирателна комисия 

е  гласувала,  за  уточняване  и  за  събиране  на  останалите  оферти. 

Докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Взимам повод от този доклад, за да ви уведомя, че работната група, 

формирана във връзка с предстоящата конференция, с ръководител 

госпожа  Грозева,  ще  се  съберем  в  четвъртък,  като  допълнително 

уточним часа.

Уважаеми колеги, преминаваме към моите доклади. Моля да 

погледнете в папка с моите инициали писмо с вх. № НС-04-01-169 от 

14 юли 2017 г. Това е писмо от началника на политическия кабинет 

на министъра на външните работи. То е адресирано до Централната 

избирателна комисия и до началника на кабинета на министъра на 

правосъдието.  Става  ясно,  че  в  свое  писмо до госпожа Захариева 

директорът на БДИПЧ-ОССЕ Майкъл Линк е изразил желанието на 

Бюрото  за  демократични  институции  и  права  на  човека  за 

осъществяване на посещение в България до края на 2017 г.  с  цел 

обсъждане на отправените в доклада препоръки, както и начините за 

подобряване на изборния процес в България. 

Във връзка  с горното ни молят за  становище относно най-

удобния  период  за  провеждане  на  посещението  до  края  на  тази 

година,  като  се  отчита  текущият  дебат  за  промяна  на  изборното 

законодателство  в  България  и  възможността  за  представянето  на 

конкретен напредък в подобряването на изборния процес.

 С  оглед  на  това  съдържание,  колеги,  ви  предлагам  да 

отговорим,  че  Централната  избирателна  комисия  ще  приеме 

представителите на Бюрото за демократични институции и права на 

човека на ОССЕ, ако това е необходимо, във всеки момент, в който 

това  бъде  пожелано.  А  относно  текущия  дебат  за  промяна  в 

изборното  законодателство  следва  да  се  обърнат  към  Народното 

събрание.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

отговор.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  
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Нейкова,   Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,   Метин  Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, отново в моя папка за днешното заседание 

в подпапка ще видите вх. № ЦИК-07-55 от 6 юни 2017 г. Напомням, 

колеги,  това е поканата от АСЕЕЕО за изготвяне на презентации, 

статии, участия в тази конференция, като се обръщам с молба онези 

колеги  от  Централната  избирателна  комисия,  които  желаят  да 

участват с изказване и с презентация в конференцията, нека да имат 

готовност  за  следващото  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия  да  кажат  тема  съобразно  програмата  и  кратко  резюме, 

които ние да подадем на Главния Секретариат на АСЕЕЕО.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По повод заявяване на желанието и 

резюметата  за  следващото  заседание  ли  трябва  да  сме  готови? 

Защото примерно аз изявявам желание да участвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моята молба е, 

тъй като АСЕЕЕО иска кратко резюме, с няколко думи, а не цялата 

презентация, разбира се, онези колеги, които желаят да се заявят, да 

се заявят.

Колеги,  следва  да  отчета  своята  командировка  в  Грузия. 

Колеги,  в  Грузия,  под  егидата  на  грузинската  Централна 

избирателна комисия се проведе международна конференция с над 

50 участника, която беше посветена на две теми. Първата тема беше 

свързана  с  предоставянето  на  отворени  данни  от  страна  на 

централните  избирателни  комисии  на  обществото  и  на  всички 

участници и заинтересовани страни, а втората тема беше възможни 

действия  с  оглед  фалшивите  новини,  дезинформацията  и  други 

такива  проблеми,  свързани  с  изборите,  и  възможни  действия  на 

органите за управление на избори.

В  този  контекст,  колеги,  на  мен  ми  беше  предоставена 

възможност  да  говоря  за  добрите  практики  за  отворени  данни  в 

България.
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Уважаеми колеги, представих на вниманието на участниците 

общ преглед  на  представянето  на  отворените  данни в  България  с 

акцент върху публикуването на резултатите от изборите, тема, която 

ни беше предоставена  предварително.  Представих  на  участниците 

тезата  в  България,  че  ние  предоставяме  отворени  данни,  за  да 

осигурим  необходимата  информация  на  всички  заинтересовани 

страни  и  на  гласоподавателите,  да  гарантираме  прозрачност  и 

отчетност на изборните комисии и да повишим публичното доверие 

в изборните процеси и в резултатите от изборите. След това обясних 

мерките,  които  законодателят  е  предвидил  за  осигуряване  на 

прозрачност  и  публичност.  Няма  нужда  да  ви  преразказвам  тази 

прозрачност и публичност с оглед съдържанието на интернет сайта 

на ЦИК и излъчването на заседанията на Комисията. По отношение 

на  изборните  резултати  разказах  процедурата  на  преброяване  в 

секционните  избирателни  комисии,  след  това  на  въвеждане  на 

данните  в  районните  избирателни  комисии  (взех  пример  с 

национални  избори)  и  повторно  въвеждане  на  данните  в 

Централната  избирателна  комисия  заедно  с  публикуването  на 

междинните  резултати.  Успоредно  с  това  и  сканирането  на 

протоколите  и  тяхното  публикуване  на  страницата  на  ЦИК  и  на 

страниците на районните избирателни комисии.

Изказването ми трябваше да бъде в рамките на 7 минути. В 

рамките на тези 7 минути, разбира се, имах възможност и да направя 

представяне на международната конференция на АСЕЕЕО, която ще 

се  състои  между  8  и  10  ноември  2017  г.  и  на  която  домакин  е 

българската Централна избирателна комисия.

И още нещо, което представих и което беше обща тема на 

двата  дни  конференция  -  взаимодействието  между  гражданските 

организации и органите за управление на избори.

След  като  направих  своята  презентация  получих  молба  и 

затова ще ви моля да гласуваме изпращане на писма със следната 

информация.  Извадки от нашия Изборен кодекс,  свързани със:  на 

Зимбабве  –  актуализацията  на  базата  данни  в  Централната 
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избирателна комисия, публикуване на резултатите от изборите;  на 

Грузия  –  изискванията  за  регистрация  на  организации  с 

наблюдатели; на Македония, Черна гора и Украйна – правилата в 

Изборния  кодекс  относно  формиране  и  действие  на  Обществения 

съвет към Централната избирателна комисия.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов).

Благодаря.
И,  колеги,  само  ви  обръщам  внимание,  че  и  за  днешното 

заседание е прехвърлена папка „Проекти за вътрешни актове”, нови 
и актуализирани. Моля да приключим скоро запознаването с тях, за 
да  можем  да  ги  обсъдим  и  след  това  да  приемем  необходимите 
изменения, ако такива се налагат, разбира се.

Госпожо Бойкинова, заповядайте в точката доклади по писма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо от Емил 

Цанков Иванов с вх. № НС-22-314 от 17 юли 2017 г. В молбата си 
същият твърди, че е нарушил закона в изборите (не уточнява в кои 
избори),  като  казва,  че  е  в  затвора  в  Плевен.  Продал  е  гласа  си, 
защото в противен случай тези,  които не са си продали гласа,  са 
били подложени на гаври. И в писмото е изброил.

Молбата му е да облекчим наказанието му. Предлагам ви да 
го  изпратим  до  Окръжна  прокуратура  –  Плевен,  с  копие  до 
директора на затвора в Плевен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  
Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

Благодаря.
И  господин  Ивков  с  докладите  си  за  днес.  Заповядайте, 

господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Едно писмо от община Септември с вх. 
№ ЧМИ-06-48 от 17 юли 2017 г. за сведение. То е че съгласно т. 32 
от наше Решение № 2662 ни изпращат копие от заповед на кмета на 
общината  заедно  със  съставения  протокол  за  разпечатване  на 
помещението.

И едно писмо с вх.  МИ-15-266,  което е  по повод на  наше 
писмо изх. № МИ-15-255 от 4 юли 2017 г. по повод на искане от 
Окръжна прокуратура – Плевен, да изпратим едно решение на ОИК 
– Белене, от изборите за кметове и общински съветници в 2011 г. И 
тъй  като  ние  го  изпратихме  по  компетентност  с  указание  да 
изпълнят искането на Окръжна прокуратура, те вместо да направят 
това ни връщат писмо, но аз мисля, повече да не си го препращаме и 
ви предлагам да изпратим едно писмо до Окръжна прокуратура – 
Плевен, с тяхното твърдение. Те ни казват, че тъй като са предадени 
тези  книжа  на  архив,  нямали  възможност  да  изпратят  това  си 
решение.  Според  мен  те  могат  да  си  го  вземат  от  интернет 
страницата,  да го заверят и да го изпратят.  Вместо това прилагат 
удостоверение.

Предлагам с едно наше писмо, вместо да го връщаме пак на 
Общинската  избирателна  комисия,  да  го  препратим  директно  до 
Окръжната прокуратура. Ако ги задоволи това, което им изпращаме, 
добре. Ако не, пак ще ни пишат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, режим на гласуване.

 Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  успях  да 

прегледам  писмото,  което  получихме  от  заместник-министър 
председателя господин Томислав Дончев с вх. № ЦИК-03-13 от 18 
юли  2017  г.  То  е  във  връзка  със  стратегията  за  развитие  на 
държавната  администрация  2014-2020  и  пътната  карта  към  нея  с 
оглед на концепцията за въвеждане на споделени услуги, приета от 
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Съвета за административна реформа през м. март 2015 г. В момента 
ни  уведомява,  че  е  в  ход  изпълнение  на  проект  за  въвеждане  на 
принципа  на  споделените  услуги  в  организацията  и  работата  на 
централната  администрация  и  подписано  споразумение  за 
предоставяне на консултантски услуги между администрацията на 
Министерския съвет и Международната банка за възстановяване и 
развитие за  извършване на  дейности,  които са посочени в самото 
писмо. За да може да се изготви анализ на текущото състояние в 
България по изпълнение на дейностите е необходимо събирането на 
такава  информация  от  всички  административни  структури  в 
страната най-късно до 28 юли 2017 г.

Тъй  като  считам,  че  не  ни  касае  поради  вече  изразено 
многократно становище по този въпрос, предлагам да го приемем за 
сведение,  но все пак с оглед на самите дейности, с оглед на тази 
възможност  за  реализиране  на  проекти  по  европейски  програми, 
предлагам да възложим на госпожа Тихолова и госпожа Манолова 
да се запознаят и да потърсят допълнителна информация по проекта 
и да ни я представят на вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги? Гласуваме.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  благодаря  ви  за  участието  в  днешното 
заседание. С това го закривам, като свиквам следващото заседание в 
четвъртък, 10,30 ч.

(Закрито в 12,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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