
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 550

На  13  юли  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Откриване  Процедури за  обществени поръчки по ЗОП – 

преводачески услуги и стенографски услуги. 

Докладва: Севинч Солакова 

1.а. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладват:  Ерхан  Чаушев,  Румяна 

Сидерова, Мария Бойкинова, Георги Баханов

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на общински избирателни комисии. 

Докладват:  Емануил  Христов,  Камелия  

Нейкова 

3. Доклад  по  изпълнение  на  бюджета  на  ЦИК  и  по 

предоставяне  на  информацията  „Наети  лица,  отработенo  време, 

средства за работна заплата и други разходи за труд“ в Националния 

статистически институт. 

Докладва: Севинч Солакова 

4. Доклад по Закона за достъп до обществена информация. 

Докладва: Катя Иванова, Камелия Нейкова

5. Доклад във връзка с Договор за осигуряване на паркоместа 

за ЦИК от Центъра за градска мобилност. 



Докладват:  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Метин Сюлейман

6. Доклади по писма. 

Докладват:  Росица  Матева,  Севинч  

Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  

Нейкова, Георги Баханов 

7.  Проект  на  Хронограма  за  частичните  местни  избори  на 

08.10.2017 г. 

Докладва: Румяна Сидерова

8. Разни. 

Докладва: Камелия Нейкова

ПРИСЪСТВАХА:  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

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

Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева и 

Цветозар Томов.

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

госпожа Росица Матева – член на комисията.

* * *

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

12  членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 13 юли 2017 г. 

Колеги, предварително обявеният проект за дневен ред е: 
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Откриване  Процедури  за  обществени  поръчки  по  ЗОП  – 

преводачески услуги и стенографски услуги – докладчик колегата 

Солакова; Доклади относно искания за изплащане възнаграждения 

на общински избирателни комисии – докладчици колегата Христов 

и колегата Нейкова; Доклад по изпълнение на бюджета на ЦИК и по 

предоставяне  на  информацията  „Наети  лица,  отработенo  време, 

средства за работна заплата и други разходи за труд“ в Националния 

статистически институт – докладчик колегата Солакова; Доклад по 

ЗДОИ – докладчик колегата Иванова; Доклад във връзка с Договор 

за  осигуряване  на  паркоместа  за  ЦИК  от  Центъра  за  градска 

мобилност с докладчици колегите Нейкова,  Иванова и Сюлейман; 

Доклади по писма с докладчици аз,  колегата Солакова и колегата 

Андреев;  Проект  на  Хронограма  за  частични  местни  избори, 

насрочени  на  08.10.2017  г.  –  докладчик  колегата  Сидерова  и 

последна точка – Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 

така предложения ви дневен ред? – Колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Отваряне на помещения. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Не е предвидена такава точка, 

колеги. 

Колеги, предлагам това да е т.  1.а.  Искания за отваряне на 

запечатани помещения с докладчици колегите Чаушев, Сидерова и 

Бойкинова.  

Други желаещи да се включат в дневния ред? – Няма. 

Предлагам  да  го  гласуваме  с  вдигане  на  ръка,  тъй  като  в 

момента няма кой да работи със системата. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за –13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова), против – няма. 

Дневният ред е приет. 

3



Колеги, уведомявам ви, че по обективни причини, а именно 

ползване  на  отпуск,  отсъстват  колегите  Алексиева,  Мусорлиева, 

Грозева,  Ганчева  и  Пенев.  Господин Томов се  обади,  че  е  болен. 

Госпожа  Таня  Цанева  закъснява,  тъй  като  е  на  разпит  в  Пето 

районно управление във връзка с документация, която е приемала. И 

господин Сюлейман също закъснява,  тъй като е в болница, но ще 

дойде всеки момент и предполагам, че ще ни съдейства за работа със 

системата за гласуване. 

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка: 

1.а. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Давам думата на колегата Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

има проект на решение относно искане на запечатано помещение в 

община Вълчедръм, с вх. №  НС-14-40 от 07.07.2017 г. от кмета на 

община Вълчедръм. 

Иска се отваряне на запечатано помещение за предаване за 

експертиза и отдел „Държавен архив“ – гр. Монтана, на книжа от 

произведените  избори  за  народни  представители  на  5 октомври 

2014 г.

Предлагам да им разрешим достъпа до това помещение по 

реда на наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г., да се съставят 

съответните  протоколи,  а  след предаването на изборните книжа в 

отдел  „Държавен  архив“  –  гр.  Монтана,  да  ни  представят  и 

съответната експертиза и резултатите от тази работа по стандартния 

ред. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги,  има ли някой въпроси по предложения проект или 

предложения за допълнение и изменение? – Няма. 

Предлагам да го гласуваме. 

Който е съгласен с така предложения проект, моля да гласува 

с вдигане на ръка. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова), против – няма. 

Колеги, Решението е № 4833-НС. 

Давам думата на колегата Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  в  днешното 

заседание в моята папка има проект за решение. 

Постъпило е  искане от район „Илинден“, Столична община, 

за  отваряне  на  две  помещения,  които  са  на  последния  етаж  в 

сградата  на  общинската  администрация,  в  които  се  съхраняват 

изборни книжа от първи и втори тур на произведените през 2011 г. 

избори  за  общински  съветници  и  кметове  и  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката. 

Особеност  в  това  решение  е,  че  с  наше Решение  № 3011-

ПВР/МИ  от  14  януари  2016  г.  сме  им  разрешили  да  архивират 

книжата от общинските избори, но това не е сторено, защото вътре 

се  намират  книжа  и  от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент. 

Съответно едното помещение е за първи, а другото е за втори тур. 

Извършила съм проверка чрез секретаря на общината. 

Сега  ни  искат  разрешение  за  отваряне  на  помещенията  за 

архивиране на книжата от президентските избори и затова проекта 

съм го написала в този вид, също и съответните указания във връзка 

с  нашето Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.  Те ще изпълнят 

наведнъж  и  това  решение,  и  нашето  решение  от  2016  г.  за 

архивиране на книжата от общинските избори. 

Виждате проекта.  В писмения текст на проекта за решение 

грешно е написано, че е едно помещение, ще го поправя, тъй като 

помещенията са две. 

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  запознахте  ли  се  с 

проекта на решение? Имате ли предложения за изменение? 
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Колеги,  ако  нямате  предложения,  предлагам  да  гласуваме 

така  предложения  проект  с  изменението  и  допълнението,  което 

докладчикът направи в залата. 

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

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

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 

няма. 

Колеги, Решението е № 4834-ПВР-МИ. 

Давам думата на колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Проектът е в моята папка и е относно 

искане за отваряне на запечатано помещение в община Мъглиж, в 

което  се  съхраняват  бюлетини  (резерв)  и  формуляри  от  изборни 

книжа  от  произведените  избори  за  народни  представители  на 

26 март 2017 г. 

Постъпило е писмо от кмета на община Мъглиж, който иска 

от  Централната  избирателна  комисия  разрешение  за  отваряне  на 

запечатаното помещение, в което се съхранява този резерв. 

Както знаете, ние с Решение № 4711-НС от 18 април 2017 г. 

сме  определили,  че  непредадените  на  секционните  избирателни 

комисии бюлетини за гласуване в изборите, оставени като резерв, се 

унищожават по реда на това наше решение. А с Решение № 4387-НС 

от 2 март 2017 г. сме определили условията и реда за прибирането и 

съхранението им, поради което ви предлагам да разрешим  достъпа 

до това  запечатано  помещение,  с  цел унищожаване на резерва  от 

бюлетини  от  изборните  книжа,  които  не  са  предадени  на 

секционните избирателни комисии.

Достъпът съответно да се осъществи при условията и реда на 

т.  20  –  т.  21  от  Решение № 4387-НС от  2  март  2017  г.  на  ЦИК. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Можем  с  писмо  да  им  кажем,  че 

следва на базата на принципното ни решение, като цитираме номера, 

да  унищожат  книжата.  И толкова.  Те  ще се  позовават  на  нашето 

решение. (Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Затова с писмо предлагам да стане. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам  с  писмо  да 

отговорим на кмета на община Мъглиж, че съгласно наше Решение 

№  4711-НС,  сме  определили  реда  за  унищожаване  на  резерва,  и 

съответно  даваме  разрешение,  а  те  следва  да  предприемат 

необходимите действия. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Без да е необходимо нарочно 

решение за това. Позоваваме се на това решение, което цитирахте. 

Благодаря. 

Колеги, предлагам да гласуваме писмо с подобен текст, както 

докладчикът го предложи. 

Режим на гласуване. Вече можем да работим със системата. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, с това изчерпахме т. 1.а. от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на: 

1.  Откриване  на  Процедури  за  обществени  поръчки по 

ЗОП – преводачески услуги и стенографски услуги. 

Давам думата на колегата Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз,  като  привърженик  на 

електронното  гласуване,  много  се  радвам,  че  така  ще  успеем  да 

приемем решенията за откриване на процедурите. 
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Колеги,  предполагам,  че  всички  сте  запознати.  Това  е 

продължение на докладна записка с вх. № ЦИК-00-92 от 4.07.2017 г. 

Знаете,  още  преди  това  беше  представена  документация  за 

откриване  на  възлагане  на  обществена  поръчка  чрез  събиране  на 

оферти с обява за преводачески услуги за нуждите на  Централната 

избирателна  комисия.  Документацията,  заедно  със  втората  –  за 

стенографските услуги, беше разгледана и на работно заседание на 

работната група на 6 юли 2017 г. Някои от колегите, които и сега 

присъстват,  направиха  бележки  и  предложения.  Те  са  отразени  в 

представената документация. 

И  на  предното  заседание  имах  възможност  да  кажа  по 

отношение на вида на процедурата, който се предлага да се приложи 

по чл. 20, ал. 3, т. 2 и то в хипотезата на събиране на оферти с обява. 

Колеги, с проекта на решение, който ни е представен, трябва 

да одобрим обявата за откриване на възлагането по този ред и при 

условията,  посочени  като  правни  основания;  да  одобрим 

документацията, приложена към проекта на решение и да определим 

длъжностно  лице  –  традиционно  главния  юрисконсулт  Николай 

Желязков. 

Виждате езиците, които са посочени и които са основни за 

работа в Централната избирателна комисия – шест на брой. Устни и 

писмени преводи, като разбира се от предварителната информация 

за прогнозната стойност, става въпрос най-вече за писмени преводи. 

Виждате  и  допълнителната  корекция  в  методиката  по 

отношение на оценяването и класирането. Включително в случаите, 

в  които имаме равен брой точки.  Преди пристъпване към жребия 

имаме една допълнителна опция, която следва да се изпълни с най-

големия  брой  документи,  които  сме  предоставяли  за  превод  от 

английски  и  на  английски  език.  Предложението  е  това  да  бъде 

водещо и ако там не са равни, да имаме класиране на участниците. А 

само в случай че и тогава се получи равен брой точки, тогава да се 

премине към теглене на жребий. 
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Едно  уточнение  и  може  би  колегата  Иванова  ще  вземе 

отношение. Имахме в рамките на работното заседание предложение 

да  имаме  изискване  към  лицата,  които  ще  осъществяват  тези 

преводи, да имат сертификат или документ, който да удостоверява 

познанията по юридически английски. Включително, ако може, да са 

юристи, но разбрах, че е имало и допълнително уточнение между 

юрисконсултите и колегата Иванова. 

Друго, на което искам в момента да ви обърна внимание, не 

се сещам. (Оживление.)

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, надявам се,  че сте се 

запознали  с  документацията  за  тази  обществена  поръчка.  Има  ли 

някакви  предложения  по  предложените  проекти?  –  Заповядайте, 

колега Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  предлагам  във  връзка  с  правните 

основания  на  проекта  за  решение,  който  ни  се  предлага,  да 

помислим  дали  да  не  включим  разпоредбата  на  чл.  57,  ал  3  от 

Изборния кодекс, съгласно която Централната избирателна комисия 

осъществява и други правомощия, предвидени в кодекса. Вярно е, че 

Законът  за  обществените  поръчки  е  малко  встрани  от  Изборния 

кодекс,  но  всъщност  всичките  тези  процедури,  които  предприема 

Централната избирателна комисия, по някакъв начин са свързани с 

дейността ни по Изборния кодекс. Така че нека да си остане чл. 53, 

ал.  4,  но дали да не предвидим и някаква такава разпоредба като 

основание? (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз предлагам в първия абзац 

на диспозитива на проекта на решение да бъде добавено след реда на 

чл. 20, ал. 3, т. 2 „чрез обява“. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, обединяваме ли се? 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Чрез събиране на оферти с обява – това е 

изписано в самото заглавие на решението. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Редът е посочен в словесната част. 
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ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Значи ще добавим „по реда на 

чл. 20, ал. 3, т. 2, предложение първо“. Само че на мене не ми звучи 

добре  целият  абзац  на  първия  диспозитив:  открива  възлагане  на 

обществена  поръчка?!…  (Коментари  и  уточнения  извън  

микрофона.)

Колеги, има ли други предложения по проекта за решение, 

освен тези, за които мисля, че се обединихме: да добавим в правното 

основание чл. 57? – Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  ще  ви  помоля  да 

погледнете разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки, където в 13 точки изчерпателно са изброени процедурите 

по този закон и сред тях попада и процедурата, която коментираме в 

конкретния случай. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Предлагам  да  остане  така  както  е 

предложено. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, обединяваме 

ли  се  около  предложението  на  колегата  Иванова  да  добавим  в 

правните основания чл. 57, ал. 3 или да го подлагам на гласуване? – 

Няма възражения, значи добавяме чл. 57, ал. 3 в правните основания. 

Остава  диспозитивът  в  начина,  по  който  е  изписан  и 

добавяме в първия диспозитив чл. 20, ал. 3, т. 2, предложение първо. 

Други предложения по предложения проект за решение има 

ли? Колеги, има ли други предложения по така предложения проект 

за  решение  за  откриване  на  процедурата,  или  по  обявата  и 

документацията  за  тази  обществена  поръчка.  Като  разбира  се 

документацията  ще  бъде  съобразена  с  предложенията,  които 

направихме и допълнихме към проекта за решение, прецизиране на 

правните основания и основанията на които се обявява тази поръчка. 

Ако  няма  други  предложения,  режим  на  гласуване  на 

решението за откриване на обществената поръчка, на възлагането на 

обществената поръчка и одобряване на обявата и документацията за 

тази обществена поръчка. 
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Гласували 15 членове на  Централната избирателна комисия: 

за – 13, против – 2… Системата показва, че Андреев и Чаушев са 

против. Ще трябва да гласуваме още веднъж. 

Колеги, отменям гласуването. Моля ви отново да гласуваме 

това решение, документацията и обявата. 

Режим на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Александър Андреев). 

Колеги, това е Решение № 4835. 

Заповядайте, колега Солакова, за следващата поръчка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. 

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  заедно  с  документацията, 

пропуснах да кажа, че е  публикуван и индикативен график,  за  да 

можем  да  се  ориентираме.  Включително  за  срока  за  събиране  на 

офертите и назначаване на комисия за оценяване. 

Втората  документация  е  за  откриване  на  възлагане  на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по същия ред – 

чл. 20, ал. 3, т. 2, предложение първо – за стенографските услуги. 

Във  връзка  с  това  искам  само  всички  да  сме  изразили  това 

становище в протокола. 

Централната  избирателна  комисия  в  годините  е  имала  и 

нагласата, и желанието, и намерението да възложи стенографските 

услуги по един такъв конкурсен ред, но в крайна сметка, с оглед на 

липсата  на  такива  квалифицирани  кадри  в  страната  и  липсващи 

учебни  заведения,  които  да  създават  такива  кадри,  Централната 

избирателна  комисия  прилага  традиционния  ред  за  възлагане  на 

стенографските услуги откакто има Централна избирателна комисия 

в историята след 1989 г. Включително ЦИК направи опит през 2016 

г.  в  един период,  в  който нямаше насрочени избори,  да подготви 
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документите  и  да  открие  конкурс  за  назначаване  на  стенографи. 

Независимо  от  оповестяването  и  всички  възможни  начини  за 

довеждане до знанието на голям кръг лица, такива кандидати не се 

явиха. 

Смея да кажа, че ние използваме най-добрите стенографи в 

страната  и  считам,  че  Централната  избирателна  комисия  в 

изпълнение  на  своите  законови  задължения  трябва  да  направи 

всичко  възможно  стенографските  записи  да  бъдат  качествени  и 

изготвени в срока, който е посочен в Изборния кодекс. 

Може  би  Централната  избирателна  комисия  е  един  от 

малкото органи в страната, които използват и правят пълни записи 

от своите заседания, включително и от някои важни работни срещи. 

Това  е  както  с  оглед  изискването  за  прозрачност  на  работата  на 

Централната избирателна комисия, така е и за бъдещите поколения, 

които  ще  се  запознават  с  работата  на  ЦИК  и  с  всички  въпроси, 

свързани с изграждането на демократичните органи, предвидени в 

Конституцията. 

По  отношение  на  стенографските  услуги  виждате,  че 

предложението  е  отново  по  прогнозна  стойност  между  30  и  70 

хиляди  лв.  Ние  да  открием  възлагането  с  решение,  да  одобрим 

обявата  и  документацията  и  отново  да  определим  господин 

Желязков, който да изпълни задълженията, предвидени в Закона за 

обществените поръчки. Те са посочени и в самото решение. 

За стенографските услуги трябва да се представят, разбира се, 

доказателства за лицата, които ще бъдат ангажирани да извършват 

стенографските записи. Предвидено е от момента на насрочване на 

изборите – на съответния вид избор, с акт на компетентния орган 

заседанията да са ежедневни, да имат готовност за предоставяне на 

такава услуга до месец-два след произвеждане на изборите. Извън 

този период от време, с обичайните досега заседания два-три пъти 

седмично. 

Трябва  да  се  има  предвид,  че  заседанията  могат  да  бъдат 

продължителни. Не са свързани с обичайното работно време и то в 
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светлата  част  на  деня  задължително.  Трябва  да  се  има  предвид 

предоставянето на стенографските услуги с оглед на изготвянето на 

такива протоколи в хода на подготовката на изборите в 24-часовия 

срок.  Новото  изискване  от  измененията  през  2016  г.  в  Изборния 

кодекс е да могат да работят и да отразяват времевия индекс. 

Разбира  се,  изпълнителят  ще  трябва  да  се  ангажира  с 

осигуряването  на  междудневна,  междуседмична  почивка  на 

физическите  лица,  ангажирани  с  изготвянето  на  стенографските 

протоколи. Трябва да имат готовност винаги да откликват на искане 

от страна на Централната избирателна комисия, в срок до 30 минути 

да се осигури стенограф за съответното заседание. 

Както  виждате,  в  предмета  на  поръчката  сме  включили  и 

заседанията  на  Обществения  съвет  към  Централната  избирателна 

комисия. Разбира се, някои от работните срещи, работните заседания 

на ЦИК, включително и срещи на Обществения съвет, също биват 

отразявани със стенографски запис. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колега Солакова, предполагам, че и тук в правните основания 

нямате нищо против да включим чл. 57, ал. 3 от Изборния кодекс. 

Имате ли нещо против? – Не. Благодаря. 

Колеги,  имате  ли  предложения  по  тази  документация?  - 

Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  имам  същите 

редакционни  забележки  към  проекта  на  решение,  който  ни  се 

предлага. Навсякъде в текста от втори абзац надолу да се прецизира, 

че става дума за разпоредбата на чл. 20, ал. 3, т. 2, като в първия 

абзац разбира се, се добави и „изречение първо“ от ЗОП. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, колега. 

Аз мисля, че колегата – докладчик каза в доклада си, че го 

възприема и за този проект на решение. 

Някакви други предложения, колеги, по документацията, по 

обявата или по проекта за решение има ли? – Ако няма, режим на 

гласуване на така предложения проект на решение с допълненията, 
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направени от  докладчика  и  от  колегата  Иванова  и  одобряване  на 

документацията  за  обществената  поръчка  за  възлагане  на 

стенографски услуги, и обявата която следва да бъде публкувана. 

Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 

1 (Росица Матева). 

Колеги, аз съм против, защото смятам, че не следва да има 

процедура за обществена поръчка за стенографски услуги. 

Колеги, това е Решение № 4836. 

С това изчерпахме тази точка от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 

ред: 

2.  Доклади  относно  искания  за  изплащане 

възнаграждения на общински избирателни комисии. 

Заповядайте, колега Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. 

Колеги,  на  предното  заседание  във  вторник  ви  докладвах 

едно възнаграждение на общинската избирателна комисия в Георги 

Дамяново, област Монтана. За съжаление, е станала една неприятна 

грешка,  като  в  справката,  която  е  попълнена,  са  записани вместо 

осем, девет члена – с един член в повече, поради което се налага да 

направим изменение, тъй като самата комисия е от 11, а не от 12 

членове.  Затова  ще  ви  моля  да  вземем  решение  да  поправим 

грешката,  като  в  справката  участва  цялата  общинска  избирателна 

комисия: председател, заместник-председател, секретар и 8 членове, 

а не 9, както е посочено. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
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Колеги,  режим  на  гласуване  на  така  направеното 

предложение от колегата Христов за корекция на справката. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма. 

Приема се. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № МИ-27-108 от 8 юни 

2017  г.  е  постъпило  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  за 

проведени  заседание  и  дежурства  от  общинската  избирателна 

комисия – Бяла Слатина. 

Първото  дежурство  е  проведено  на  25  май  2017  г.  от 

председателя на общинската избирателна комисия, за подготовка на 

материали  за  провеждане  на  заседание  на  комисията,  както  и  за 

изготвяне  на  писмено  становище  по  протеста  на  прокуратурата 

срещу  тяхното  решение,  с  което  отказват  да  прекратят 

пълномощията на кмета на кметство Галиче. 

Заседанието  е  проведено  на  26  май  2017  г.  На  него  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове на  общинската избирателна комисия. На това заседание са 

приели становище по протеста на прокуратурата и са упълномощили 

председателя на  общинската избирателна комисия да представлява 

комисията пред Административния съд – Враца, и пред Върховния 

административен съд. 

И дежурство е дадено на 30 май 2017 г. от председателя на 

общинската избирателна комисия, когато е осъществил процесуално 

представителство пред Административния съд – Враца. 

Към  преписката  са  приложени  всички  необходими 

документи,  както  и  счетоводна  справка  и  контролен  лист  за 

предварителен  контрол.  Предлагам  да  одобрим  за  изплащане 
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възнаграждението за едно заседание и две дежурства на общинската 

избирателна комисия – Бяла Слатина. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, ако няма други предложения, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева), против – 2 (Бойчо Арнаудов, Мартин Райков). 

Предложението се приема. Одобрено е изплащането. 

Колеги, връщаме отново на т. 1.а.: 

1.а. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Давам думата на колегата Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, след разговор с общинската 

администрация на община Мъглиж, установих, че всъщност в това 

помещение  се  намират  и  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените избори за Народно събрание, а не само за резерва и 

неизползваните бюлетини и формуляри от изборни книжа, поради 

което ви предлагам с решението, което е в моята папка, да разрешим 

достъпа, като в проекта съответно добавим, че в това помещение се 

намират  и  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли някакви други предложения? 

Предлагам ви с  това  гласуване да  отменим предходното,  с 

което одобрихме изпращането на писмо и да разрешим достъпа до 

помещение с решение. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 

с допълнението, което направи колегата Бойкинова. 

Режим на гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Колеги, това е Решение № 4837-НС. 

Давам думата на колегата Баханов в тази точка. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-06-47 от 12 юли 2017 г.  в 

Централната  избирателна  комисия  е  пристигнало  придружително 

писмо, подписано от кмета на община Димитровград, и подпечатано 

с печата на същата община, с което ни изпраща своя заповед от 30 

юни 2017 г., както и два броя протоколи от 2 и 5 юли 2017 г., за 

отваряне на запечатано помещение. Заповедта е относно назначаване 

на комисия, тъй като знаете, че там се произведоха частични избори 

за кмет на кметство Ябълково на 2 юли 2017 г. и отварянето на тези 

помещения  е  във  връзка  с  прибирането  на  изборните  книжа  и 

материали в помещението в което се съхраняват. 

За сведение. Благодаря ви. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Изчерпахме отново тази точка. 

Преминаваме към разглеждането на точка трета от дневния 

ред: 

3.  Доклад  по  изпълнение  на  бюджета  на  ЦИК  и  по 

предоставяне на информацията „Наети лица, отработенo време, 

средства  за  работна  заплата  и  други  разходи  за  труд“  в 

Националния статистически институт. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа е публикувана докладна записка с рег. № ЦИК-09-128 от 13 
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юли  2017  г.  Това  е  информация  във  връзка  със  събирането  на 

статистически  данни  за  първостепенни  разпоредители  с  бюджет, 

избрани  съгласно  нормативните  изисквания  от  Националния 

статистически  институт.  И  ние  вече  за  втори  път  тази  година 

подаваме такава информация. Знаете, че първия път направихме и 

едно по-подробно обсъждане и с главния счетоводител. 

Възложихме изработването на тази справка и предоставянето 

й на вниманието на Централната избирателна комисия в срок, който 

да позволява запознаване и изпращане до 17 юли 2017 г. 

На днешното заседание ви го докладвам за сведение и моля 

да се запознаете. 

До 15 юли 2017 г. Централната избирателна комисия трябва 

да  представи  пред  министъра  на  финансите  изпълнението  на 

бюджета  за  2017  г.,  като  предостави  данни  по  изпълнението  до 

месец  юни  с  оглед  на  действителните  разходи  и  направи 

предложение  за  разпределението  на  средствата  за  оставащите 

месеци до  края  на  годината.  Такава  справка  ни е  представена  по 

съответните показатели. 

Уточнено  е,  че  обяснителната  записка,  след  като  бъде 

подписана  от  председател  и  главен  счетоводител,  заедно  със 

справката  по  изпълнението  на  бюджета  и  разпределението  на 

средствата до края на годината, ще се изпрати по електронната поща 

в електронен вид на отговарящия в Министерството на финансите 

служител  от  Дирекция  „Държавни  разходи“  и  ще  се  представи  в 

Министерството на финансите. 

Уважаеми  колеги,  моля  да  погледнете  справката  във 

вътрешната мрежа и да одобрим така представеното изпълнение, и 

актуализирано очаквано изпълнение за оставащите месеци до края 

на  годината,  и  да  упълномощим  председателя  и  главния 

счетоводител за всички действия, които следва да бъдат изпълнени. 

ПРЕДС.  РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  запознахте  ли се  със 

справката?  Ако  сте  се  запознали,  предлагам  да  гласуваме 
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предложението,  което  направи  колегата  Солакова,  а  именно  да 

одобрим  така  предложената  справка,  която  да  бъде  изпратена  на 

Министерството  на  финансите,  след  като  бъде  подписана  за 

председател от мене. 

Колеги,  режим на гласуване на предложението на колегата 

Солакова. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Одобрихме тази справка и изпращането й на Министерството 

на финансите. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  миналото 

заседание  възложихме  на  администрацията  да  изготви  проект  на 

референция за добро изпълнение на договор във връзка с постъпила 

молба от управителя на дружество „Атлас Травелс“ ЕООД, с вх. № 

ЦИК-00-516 от 6.07.2017 г. 

Публикувана  е  референцията,  изготвена  от  Цветомира 

Жекова. Моля да погледнете текста и ако сте съгласни, да гласуваме 

да се подпише и да се предостави на тази фирма – изпълнител по 

договор. 

ПРЕДС.  РОСИЦА МАТЕВА:  Уважаеми колеги,  ако  сте  се 

запознали с референцията, предлагам да я гласуваме. 

Режим на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Одобрено е даването на референция. 
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Заповядайте,  колега  Солакова  по  информацията  за 

Националния статистически институт. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  предлагам 

наистина, след като успяхме да се запознаем с тази докладна записка 

и  приложената  справка,  изискана  от  Националния  статистически 

институт,  с  оглед  на  срока  17  юли  2017  г.,  за  да  не  се  наложи 

провеждането  на  извънредно  заседание,  с  вх.  №  ЦИК-09-128  от 

13.07.2017  г.,  госпожа  Грозданова  ни  е  представила  изготвената 

справка  като  отчет.  Виждате  в  различни  раздели  наличност, 

приемане,  напускане,  среден  списъчен  брой  за  Централната 

избирателна комисия;  в  раздел втори – начислени средства;  заети 

лица  в  раздел  трети  и  справка  за  наетите  лица  в  организацията, 

справка  на  заетите  и  свободните  работни  места.  Попълнена  е 

съгласно  и  проведеното  обсъждане  с  Централната  избирателна 

комисия за първото тримесечие. 

Моля  да  се  подложи  на  гласуване,  да  се  одобри,  да  се 

изпрати.  Ние  имаме  решение  за  упълномощаване  на  госпожа 

Грозданова  в  платформата,  да  се  въведе  справката  и  да  бъде 

изпратена на Националния статистически институт. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, ако нямате въпроси и други предложения, предлагам 

да одобрим справката, така както предложи колегата Солакова. 

Режим на гласуване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

С това изчерпахме и точка трета от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на точка четвърта: 
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4.  Доклад  по  Закона  за  достъп  до  обществена 

информация. 

Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, чисто хронологично ще 

ви припомня, че в заседание на Централната избирателна комисия на 

4 юли 2017 г. с наше протоколно решение ние излъчихме комисия в 

състав:  директорът  на  Дирекция  „Администрация“,  и  двама 

юрисконсулти  от  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия,  които  в  съответствие  с  разпоредбата  на  чл.  5,  ал.  1  от 

Вътрешните  правила  за  изпълнение  на  Закона  за  достъп  до 

обществена  информация  от  администрацията  на  Централната 

избирателна комисия, следваше да разгледат заявлението, постъпило 

в  ЦИК  по  електронен  път  от  Сдружението  за  оптимизиране  на 

правосъдието  и  администрацията  (СОПА),  с  искане  на  достъп  до 

обществена информация по четири точки, конкретизирани в същото 

заявление. 

Отново  съобразно  Вътрешните  правила  за  изпълнение  на 

Закона за достъп до обществена информация от администрацията на 

ЦИК, излъчената комисия в състав Красимира Манолова – директор 

на  Дирекция  „Администрация“,  Николай  Желязков  –  главен 

юрисконсулт,  и  Милена  Радославова  –  юрисконсулт  в  Дирекция 

„Администрация“ на ЦИК, са ни представили Протокол № 1, с което 

ни предлагат  решение по постъпилото заявление от СОПА, което 

съгласно чл. 6, ал. 3 е предложено за утвърждаване от Централната 

избирателна комисия. 

В моята папка за днешното заседание е качен Протокол № 1, 

както и пет броя писма, с които аз ще ви помоля да се запознаете. 

Предложението  на  комисията  е  в  следния  смисъл:  На 

основание чл.  32 от Закона за  достъп до обществена информация 

заявлението да бъде препратено на компетентните за това органи, 

като заявлението по т.т. 1, 2 и 4 да бъде препратено съответно на 

община  Стара  Загора,  на  Министерството  на  правосъдието  и  на 

Министерството на вътрешните работи. Заявлението по т.т. 1, 3 и 4 
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да  бъде  препратено  на  община  Варна,  на  Министерството  на 

вътрешните  работи  и  на  Министерството  на  правосъдието,  като 

съответно заявителят бъде уведомен за решението на Централната 

избирателна  комисия,  че  това  заявление  е  препратено  по 

компетентност. 

Съображенията  на  комисията  са  отразени  в  протокола. 

Същата  е  приела,  че  заявлението  е  съобразено  със  законовите 

разпоредби,  регламентиращи  формата  и  начина  на  отправяне  на 

искане  за  достъп  до  обществена  информация;  отговаря  изцяло  на 

изискванията и съдържа всички необходими реквизити по чл. 25 от 

ЗДОИ. От фактическа и правна страна комисията е констатирала, че 

исканата  информация  в  посочените  четири  точки  не  се  намира  в 

Централната  избирателна комисия,  т.е.  аз  разбирам,  че  комисията 

приема, че Централната избирателна комисия не е задължен субект 

по това искане, поради което и предложението е за препращане на 

компетентните органи в законоустановения срок. 

ОБАЖДАТ СЕ: Кои са компетентните органи? 

КАТЯ ИВАНОВА: Аз ги изброих: общинска администрация 

на  община  Варна  –  кметът.  Това  е  органът  по  чл.  23  с  оглед 

конкретните  точки  от  заявлението  за  достъп;  Министерството  на 

вътрешните  работи  и  Министерството  на  правосъдието,  както  и 

общинската администрация на Стара Загора за референдума в Стара 

Загора. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги,  имате  ли  коментари,  въпроси,  предложения  по 

доклада на колегата Иванова? – Не виждам. 

Колеги,  режим на гласуване на предложението на колегата 

Иванова. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 
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Предложението се приема. 

КАТЯ ИВАНОВА:  Госпожо  председател,  аз  ще  помоля  да 

гласуваме  отделно  и  писмата,  тъй  като  не  чух  във  вашето 

предложение да се гласува анблок. Изготвени са съответните писма. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колега Иванова,  аз подложих 

на  гласуване  вашия доклад  –  така  както  го  предложихте,  така  че 

считам, че по този начин сме гласували и изпращането на писмата, 

защото вие го предложихте във вашето изложение. 

Прието е предложението на колегата Иванова. 

Давам думата в тази точка и на колегата Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги,  докладвам  ви  заявление  по  Закона  за  достъп  до 

обществена  информация  за  непотвърдени  заявления  за  гласуване 

извън страната през 2016 и 2017 г. 

С  вх.  №  ЦИК-11-23  от  2  юли  2017  г.  –  преписката 

първоначално  е  докладвана  от  колегата  Ганчева,  на  която  е  била 

разпределена, и е преразпределена след това на мене. На 4 юли 2017 

г.  с  протоколно  решение  Централната  избирателна  комисия  е 

определила комисия в състав: Красимира Манолова – директор на 

Дирекция  „Администрация“,  Николай  Желязков  –  главен 

юрисконсулт и Кирил Пенев – старши експерт „Регистри“, която да 

разгледа  заявлението  и  да  предложи на  Централната  избирателна 

комисия следващи действия. Цялата тази документация е в папка с 

моите инициали за днешното заседание. 

Заявлението за достъп до информация е подадено от Зорита 

Красимирова  Бишоф.  Уточнявам,  че  заявлението  е  аналогично  с 

това,  което  Централната  избирателна  комисия  разгледа  с  вх.  № 

ЦИК-11-17 от 19 юни 2017 г. и беше подадено от Димитър Емилов 

Иванов. 

Заявлението  е,  че  се  искат  два  пълни  списъка  на 

непотвърдените заявления за гласуване извън страната, подадени на 

платформата за електронно подаване на заявления на сайта на ЦИК 
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за  президентските  избори  през  2016  г.  и  референдума,  и 

парламентарните избори през 2017 г. 

По своята  форма и  съдържание  списъците  да  отговарят  на 

официално публикуваните на сайта на ЦИК списъци на потвърдени 

заявления за гласуване извън страната, като съдържат три имена на 

заявителя,  държава  и  място  за  гласуване.  Данните  да  са  в 

оригиналния  им  вид  и  заявителят  счита,  че  те  не  представляват 

лични  данни  по  смисъла  на  чл.  2,  ал.  3  от  Закона  за  достъп  до 

обществена информация поради факта, че същите данните в същия 

им вид биват незабавно и трайно публикувани на сайта на ЦИК в 

случаите, в които заявленията биват потвърдени. 

Аз  ви  предлагам  да  се  запознаете  с  Протокол  №  1  от 

дейността на комисията, която е разгледала заявлението. 

Комисията счита, че исканата информация е обществена по 

смисъла  на  Закона  за  достъп  до  обществена  информация;  че 

заявлението  отговаря  на  изискванията  на  закона;  и  също  така  че 

информацията отговаря на целите на закона, налична е в ЦИК и като 

такава  следва  да  бъде  предоставена.  Комисията  предлага 

Централната избирателна комисия да разреши достъп до обществена 

информация по заявлението, да се предостави под формата на писмо 

с  приложение  два  файла,  съдържащи информацията  в  електронен 

вид,  предоставени  на  интернет  адрес.  Комисията  е  предложила 

проект на решение за предоставяне на достъп до информацията и 

проект на писмо до заявителя. 

Както ви казах по-рано, искането е напълно идентично с това 

искане, което беше подал господин Иванов и по което назначената 

тогава комисия (не си спомням в какъв състав, а и няма значение) 

мисля,  че  направи  същото  предложение,  но  Централната 

избирателна  комисия  не  го  възприе  и  отговорихме  на  господин 

Иванов  с  писмо,  в  което  посочихме,  че  тази  информация  не 

представлява  такава  съгласно  чл.  2,  ал.  1  от  Закона за  достъп  до 

обществена  информация.  Централната  избирателна  комисия  е 

преценила,  че  поисканите  данни са  лични  данни и  законът  не  се 
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прилага  за  достъп  до  такива.  Информацията  не  може  да  бъде 

предоставена поради обстоятелството, че заявителите в посочените 

заявления са декларирали съгласие предоставената информация да 

се обработва само за нуждите на съответния вид избори. И отделно 

от горното сме посочили, че разпоредбите на Закона за достъп до 

обществена  информация  не  се  прилагат  за  информация,  която  се 

предоставя  във  връзка  с  административното  обслужване  на 

гражданите, каквото по своята същност е подаването на електронно 

заявление за гласуване извън страната чрез интернет страницата на 

ЦИК. 

Колеги, макар че в писмото не сме го изписали, си спомням, 

че по време на обсъждането коментирахме и че има и разпоредба, 

която  указва  какво  се  приема  за  лични  данни,  а  това  е  всяка 

информация, която може да индивидуализира конкретното лице. 

Моето предложение е Централната избирателна комисия и на 

това заявление да отговори по същия начин, както и на предходното 

с аналогичен отговор. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: С писмо с аналогичен отговор. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги,  по  доклада  на  колегата  Нейкова  и  предложението 

имате ли някакви коментари, предложения, въпроси? 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  на  колегата 

Нейкова на това искане да се отговори с писмо със съдържанието, 

което тя предложи. 

Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Сидерова. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  за  мене  обаче  изниква 

въпросът, че е необходима работна среща между въпросната наша 

комисия и самата Централна избирателна комисия за уточняване на 

някои въпроси по приложението на закона. (Реплики, уточнения.)

ПРЕДС.  РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  по предложението на 

колегата Сидерова за работна среща с комисията? 

Уважаеми колеги, предлагам в понеделник в 10,30 ч. да бъде 

направено това работно обсъждане заедно с администрацията, което 

предложи колегата Сидерова. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  предлагам  по 

предложението  на  колегата  Сидерова  това  обсъждане  да  е  във 

вторник след заседанието на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Добре,  колеги,  ако  сте 

съгласни,  във  вторник  след  заседанието  ще  бъде  направено  това 

работно обсъждане. 

Уважаеми колеги, с това изчерпахме тази точка от дневния 

ред. 

Преминаваме  към  разглеждането  на  следващата  точка  от 

дневния ред: 

5.  Доклад  във  връзка  с  Договор  за  осигуряване  на 

паркоместа за ЦИК от Центъра за градска мобилност. 

Има трима докладчици, тъй като има и докладна записка от 

главен юрисконсулт Желязков. 

Давам  думата  най-напред  на  колегата  Нейкова,  за  да  ви 

запознае  с  фактическата  обстановка,  и  след  това  на  колегите 

Иванова и Сюлейман, които са лично запознати със ситуацията. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладната записка е с вх. № 

ЦИК-09-129  от  13  юли  2017  г.  от  Николай  Желязков  –  главен 

юрисконсулт  и  е  в  папката  на  колегата  Иванова,  а  цялото 

приложение към докладната е в моята папка. Докладната записка е 
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относно договори с Центъра за градска мобилност за  ползване на 

паркоместа. 

Колеги,  в  докладната  общо  взето  господин  Желязков 

запознава  Централната избирателна комисия според мене с всичко, 

което  е  известно  на  членовете  на  ЦИК,  особено  на  тези,  които 

ползват служебните паркоместа. 

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Ще  ви  прекъсна:  които  се 

опитват да ползват служебните паркоместа, но не ги ползват. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В докладната записка е посочено, че 

със заповед на кмета на Столична община са преместени 10-те броя 

паркоместа от бул. „Дондуков“ на пл. „Княз Александър І“, че на 4, 

5 и 6 юли не е било възможно ползването на паркоместата. Също 

така и на 12 юли 2017 г. при извършена проверка е установено… 

(Реплики.)

Госпожо  председателстващ,  ако  обичате,  разпределете 

докладната на друг докладчик. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладната е 

разпределена  неслучайно  на  трима  докладчици,  тъй  като  беше 

възложено на колегата Желязков да напише докладна записка във 

връзка  с  невъзможността  колегите  от  Централната  избирателна 

комисия,  които  ползват  служебните  места  за  паркиране,  да  ги 

ползват  след  преместването  им  на  площад  „Княз  Александър  І“. 

Това обстоятелство е установено от доста колеги за няколко дни, 

като част от цитираните дни, включително и от колегата Желязков, 

не отговарят на истината, тъй като вчера сутринта – на 12 юли – и аз, 

и колегата Нейкова установихме, че към 9,30 – 10 ч. на нашите места 

бяха  разположени  камиони  и  бусове  и  местата  бяха  оградени  с 

червена лента, тъй като се снимаше филм. 

В  двата  договора,  които  са  подписани,  е  записано,  че  би 

следвало Центърът за градска мобилност да ни уведомява в 72-часов 

срок  тогава,  когато  има  заповед  за  закриване  на  паркинга  и 

невъзможността  му  за  ползване.  Следваше  колегата  Желязков  да 

установи  дали  Централната  избирателна  комисия  за  тези  дни,  за 
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които не е могла да ползва местата, а именно 3, 4, 5, 12 юли 2017 г. 

сме били уведомени предварително за това, че паркингът е закрит, 

включително и да предложи на Централната избирателна комисия 

вариант  за  действие  чрез  уведомяване  на  Центъра  за  градска 

мобилност,  че  за  дните,  в  които  ние  не  сме  могли  да  ползваме 

паркоместата, няма да им заплащаме. 

Това  беше  идеята  да  се  възложи да  се  даде  становище  от 

главен юрисконсулт Желязков по изпълнението на договорите и по-

скоро  по  неизпълнението  от  страна  на  Центъра  за  градска 

мобилност,  тъй  като  специално  в  договора  за  7-те  паркоместа… 

Оказа се, че договорите не са с еднакво съдържание, така както се 

твърдеше. Те са абсолютно различни и всъщност по договора за 7-те 

паркоместа,  за  които  ние  плащаме,  задължение  на  Центъра  за 

градска мобилност е да осигури табели и обозначителни знаци, че 

това са места, които се ползват като служебен абонамент. Докато в 

договора за трите паркоместа, които са ни предоставени безплатно, 

всъщност режимът е различен, а именно задължение е на ползващата 

местата  Централна  избирателна  комисия  да  обозначи  тези  места, 

поставяйки табели за своя сметка. И едновременно с това тези три 

паркоместа, които се ползват безплатно, когато се вика паяк, за да 

отстрани  принудително  лица,  които  са  паркирали  върху  нашите 

места неправомерно, се заплащат с  25 лв.  от нас,  от Централната 

избирателна комисия, поради което аз лично смятам, че това не са 

безплатни  места.  Възможността  за  извикване  на  паяк  за 

принудително  отстраняване  на  ползващи  нашите  места 

неправомерно, е за 7-те места, за които ние заплащаме. 

И  във  връзка  с  това  беше  възложено  на  юрисконсулт 

Желязков  да  изготви  становище,  което  да  бъде  внесено  в 

Централната  избирателна  комисия,  обсъдено  и  да  бъде  взето 

решение какво да се прави по-нататък с тези договори, за да може да 

се плаща. 

Обстоятелството,  че  е  закупена  верига,  с  която  днес  са 

поставени табелите върху всичките места, мисля, че е наш вътрешно 
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ведомствен така наречен проблем и ние сме го решили, за да можем 

да осигурим по някакъв начин от днес нататък обозначаването на 

тези места: че става дума за служебен абонамент и не следва да се 

паркира  свободно  върху  тях.  Но  факт  е,  че  нямаме  предложение 

какво да изпратим като становище на ЦИК на  Центъра за градска 

мобилност. 

И давам думата на колегата Иванова да допълни. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  си  признавам,  че 

едва  днес  за  първи  път  виждам  текстовете  на  сключените  два 

договора,  съответно  за  трите  паркоместа,  предоставени  за 

безвъзмездно  ползване,  както  и  Договор  №  1102  от  26.04.  за 

платените  7  броя  паркоместа.  Съвсем  бегло  съм  се  запознала  с 

текста на договора, но у мен се поражда идеята тази точка да бъде 

отложена  за  следващо  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия,  и  за  мене  единственото  решение  на  проблема  е 

Централната  избирателна  комисия  да  предложи  анекс,  който  да 

съдържа много сериозна ревизия на разпоредбите на двата договора. 

Друг е въпросът дали ще бъдат възприети от насрещната страна, но 

поне  да  бъде  направен  опит  за  това  предвид  цената,  която 

Централната  избирателна комисия заплаща.  И да  бъдат поставени 

много сериозни изисквания по отношение на контрагента  по този 

договор, за да може наистина тези места да се ползват от колегите, 

които паркират на тези паркоместа. 

Самата  аз  неколкократно  имах  неудоволствието  да  се 

занимавам със служители, отговарящи за тези паркоместа, както и 

на  въпросната  дата,  когато  имаше  инициатива  на  МВР  –  тогава 

въобще  не  бях  допусната  там.  И  органите  на  реда  ми  казаха: 

Обърнете се към Столична община. 

Категорична  съм,  че  Столичната  община  въобще  не 

изпълнява задълженията си да уведомява Централната избирателна 

комисия.  Поне  аз  от  проучването,  което  направих,  не  разбрах 

предварително  служител  или  член  на  Централната  избирателна 
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комисия да е бил уведомен за мероприятие, което се провежда на 

територията на този паркинг, което не позволява там да се паркира. 

Според  мене  другото  изменение,  което  много  сериозно 

трябва  да  обмислим,  е  във  всеки  един  момент,  в  който  член  на 

Централната  избирателна  комисия,  няма  възможността  да  ползва 

този  паркинг,  по  някакъв  начин  още  същия  ден  да  бъде 

информирана Столична община – може би по електронен път или по 

факс, за да отпадне необходимостта за този ден да бъде заплащана 

съответна сума за това паркомясто. 

И другото ми предложение е  да  се  помисли за  евентуални 

неустойки от страна на Столична община при неизпълнение на това 

задължение. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, колега Иванова. 

Колеги, ако сте съгласни, да отложим тази точка за следващо 

заседание, както и да предложим редакция на тези договори. 

Колеги,  отлагаме  тази  точка  за  следващо  заседание  на 

комисията по общо съгласие. 

Преминаваме към разглеждането на следващата точка: 

6. Доклади по писма. 

Първият докладчик съм аз, следващият – колегата Солакова. 

В папка с моите инициали има подготвено писмо до господин 

Иван Гетов – главен директор на Дирекция „ГРАО“ в МРРБ. Моля 

да се запознаете с предложението. 

Писмото е във връзка с преписка с вх. № МИ-15-265/1 от 12 

юли  2017  г.,  с  което  заместник-председателят  на  общинската 

избирателна  комисия в  Борован ни изпраща уведомително писмо, 

заедно  с  две  решения  на  общинската  избирателна  комисия  – 

Борован, и препис от акта за смърт, с което ни уведомяват, че кметът 

на  кметство  Нивянин  е  починал,  поради  което  са  прекратени 

пълномощията  му.  И  общинската  избирателна  комисия  е  взела 
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решение на основание чл. 463, ал. 1 и следващи от Изборния кодекс 

да ни уведоми за това обстоятелство. 

Във връзка с това и с оглед необходимостта от информация за 

броя на населението в това кметство във връзка с чл. 16, ал. 1 от 

ЗАТУРБ,  ви  предлагам  да  гласуваме  писмо  до  Главна  дирекция 

„ГРАО“, от която да получим информация за броя на населението в 

кметство Нивянин, община Борован, област Враца към 5 юли 2017г. 

–  датата  на  прекратяване  на  пълномощията  на  кмета  на  кметство 

Нивянин. 

Имате ли някакви предложения и въпроси? – Ако не, режим 

на гласуване на писмото. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),  

против – няма. 

Колеги, гласувано е това писмо. 

Давам думата на колегата Солакова в точката по писма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  публикувана  е 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-130 от 13.07.2017 г. на госпожа 

Богданова – главен юрисконсулт, с предложение за разрешаване на 

разход до 100 лв. за закупуване на книги за отразяване на различните 

видове инструктажи съгласно Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд. Оказва се, че тези книги са изработени по образец, 

които са приложение към Наредба от 2009 г. за условията и реда за 

провеждането  на  периодично  обучение  и  инструктаж  на 

работниците и служителите по правилата за безопасни условия на 

труд. 

Предлагам,  тъй  като  има  такива  средства  по  бюджета  на 

Централната избирателна комисия, да одобрим този разход. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, някакви други предложения? – Няма. 
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Режим на гласуване на предложението на колегата Солакова. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Прието е това предложение. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  финализираме  процедурата 

по бракуване на активи в Централната избирателна комисия. Знаете, 

че  по  предложение  на  комисията  за  инвентаризация  приехме 

решение, след това възложихме въз основа на направено проучване 

и представени в Централната избирателна комисия оферти, фирмата, 

която да извърши това унищожаване. 

В  момента  на  вниманието  на  Централната  избирателна 

комисия са представени Докладна записка с вх. № ЦИК-09-126 от 

12.07.2017 г., и не знам защо с друг входящ номер ЦИК-00-525 от 

12.07.2017 г.,  удостоверение, което в крайна сметка е приложение 

към тази докладна записка. 

Към  тази  докладна  записка  виждате  от  представените 

документи,  включително  доклад  от  госпожа  Ганка  Герасимова  – 

председател на комисията по инвентаризация, назначена със заповед 

на председателя на Централната избирателна комисия въз основа на 

решение, са посочени удостоверителни документи във връзка с това. 

Имаме два приемо-предавателни протокола - № 1 и № 2 от 3.07.2017 

г.  за  двете  групи  активи.  В  първата  група  по  опис  са  посочени 

материалите. 

Във втория протокол това са по-скоро печати на секционни 

избирателни  комисии  от  различни  видове  избори,  които  се 

съхраняваха  в  Централната  избирателна  комисия.  Имаме  към 

протокола приложени страници с отпечатъци на тези печати. 

Същите те са предадени на фирмата, избрана с решение на 

Централната избирателна комисия. Аз ви докладвах за сведение на 
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предишното заседание вх. №№ ЦИК-00-519 от 7.07.2017 г. и ЦИК-

00-520 от същата дата – декларации на фирмата, с които декларации 

се поемаше ангажимент от една страна, че са получили материалите 

за  унищожаване,  и  уточнението  къде  ще  бъде  извършено  това 

унищожаване,  с  представени  кантарни  бележки  за  двете  групи 

материали. Теглото е посочено и в самите декларации. 

Ние тогава  възложихме на администрацията  да се  изготвят 

всички  документи,  включително  да  ни  се  представи  официален 

документ  от  фирмата  за  унищожаването  на  бракуваните  активи. 

Такъв протокол ни е представен от 12.07.2017 г. за унищожаването 

на материалите. Всъщност това е удостоверението за унищожаване с 

рег.  №  ЦИК-00-525,  на  площадката  –  като  адрес  са  посочени  в 

декларациите, от „Евро Стийл Трейд“ ООД. 

А протокола, който преди малко цитирах, от 12.07.2017 г., е 

за  унищожаване  на  тези  активи,  които  не  са  били  предадени,  а 

унищожаването  е  извършено  в  самата  Централна  избирателна 

комисия от материално отговорното лице Стоян Русинов, за което 

имаме  подписан  протокол  на  инвентаризационната  комисия  с 

председател  Ганка  Герасимова,  и  членове  Николай  Желязков  и 

Жасмина Пеовска. Виждате описа на материалите – седем позиции. 

Уважаеми колеги, аз ви предлагам да приемем, да одобрим и 

да  благодарим  на  Комисията  по  инвентаризация  за  извършените 

дейности и да одобрим работата на Комисията по инвентаризация, а 

онова което е за сведение, да го приемем за сведение. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря за доклада ви, колега 

Солакова. 

Колеги,  режим на гласуване на предложението на колегата 

Солакова. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 
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Приема се. 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-09-125 

от  11.07.2017  г.  Знаете  имаме  помещения,  в  които  условията  на 

работа  в  тези  летни  месеци  са  непоносими,  поради  което 

администрацията  е  извършила  проучване  и  ни  представя  на 

вниманието  такива  проучвателни  материали,  от  които  става  ясно 

какви са пазарните цени на вентилатори и на мобилни климатици. 

По  предложението  на  администрацията  предполагам,  че  е 

извършено проучване и съгласуване и с членовете на  Централната 

избирателна комисия.

Предложението е да бъдат закупени до 15 бр. вентилатори с 

единична цена до 50 лв. без ДДС, общо 750 лв. без ДДС. И до 10 бр. 

мобилни климатици да бъдат закупени с единична цена до 600 лв. 

без ДДС, общо до 6000 лв. без ДДС. 

Предлагам да одобрим разхода и да възложим закупуването 

на  посочения  брой  мобилни  климатици  и  вентилатори  за 

Централната избирателна комисия. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДС.  РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги, 

предложението  на  колегата  Солакова  е  да  одобрим  по  принцип 

закупуването  на  вентилатори  или  климатици,  според  заявката  за 

всяка една стая поотделно в писмен вид и след като бъде одобрена 

тази  заявка,  да  бъдат  закупени  съответният  брой  вентилатори  и 

климатици. 

Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Камелия  

Нейкова,  Катя Иванова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  против  –  3 

(Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Метин Сюлейман). 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, колега Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо, постъпило с вх. № МИ-15-257/1 от 13.07.2017 г. Това писмо е 

от общинската избирателна комисия – Хасково. Докладвал съм го в 

предходно  заседание,  но  тогава  беше  пристигнало  само  по 

електронната поща, а именно на 6.07.2017 г. 

Става  въпрос  за  писмо,  с  което  общинската  избирателна 

комисия ни изпраща за сведение решение № 446 от 4.07.2017 г. на 

ОИК във връзка с прекратяване пълномощията на Татяна Георгиева 

като кмет на с. Подкрепа. Към решението е приложено и писмото, 

което  общинската  избирателна  комисия  е  получила  от 

Териториалното звено на „ГРА“ – гр. Пасково към ГД „ГРАО“, от 

което е видно, че към датата 15 юни 2017 г. в кметство с. Подкрепа 

има  по  постоянен  адрес  регистрирани  202  жители,  а  по  настоящ 

адрес – 282. По настоящ и постоянен адрес – 169, с оглед на което не 

са  изпълнени  изискванията,  за  да  може  да  бъде  направено 

предложение до президента за насрочването на частичен избор. 

Във връзка с това аз ви предлагам да пуснем писмо, каквото и 

в други такива случаи сме изпращали, до кмета на община Хасково и 

до  общинския  съвет,  с  оглед  евентуално  възможността,  ако  е 

предвидено  в  щатното  разписание  назначаването  на  кметски 

наместник в това населено място. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги,  ако  нямате  някакви  други  предложения,  режим на 

гласуване на писмата, както ги предложи колегата Андреев. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Нейкова. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  в  моята папка е проект на 

договор  между  Централната  избирателна  комисия  и  госпожа  Ина 

Лечева – държавен експерт в Министерството на финансите, която с 

протоколно решение на Централната избирателна комисия от 6 и от 

11 юли 2017 г., е включена в комисията за провеждане на конкурс за 

заемане на длъжността „финансов контрольор“ и беше определено 

възнаграждението,  което  ще  заплати  Централната  избирателна 

комисия. 

Моля да се запознаете с проекта на договора, да го гласуваме 

и  да  упълномощим госпожа  Матева  –  за  председател  на  ЦИК,  и 

госпожа  Грозданова  като  главен  счетоводител,  да  подпишат 

договора от страна на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги,  имате ли някакви въпроси или предложения? – Не 

виждам. 

Режим на гласуване на предложението на колегата Нейкова. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова), против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  включвам  се  в 

точката по писма с постановление за прекратяване на наказателно 

производство,  с  вх.  № ЕП-09-19 от 12.07.2017 г.,  тъй като има 7-

дневен  срок  за  обжалване,  от  прокурор  в  Районна  прокуратура  – 

Айтос по досъдебно производство срещу неизвестен извършител за 

престъпление  по  чл.  168,  ал.  1  от  Наказателния  кодекс,  за  лице, 

което  е  гласувало  в  Лондон  –  Великобритания,  и  е  упражнило 

избирателното  си  право  без  да  има  такова,  в  нарушение  на 

разпоредбите на чл. 350, ал. 1 и ал. 2. 
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Мотивът на прокурора е, че е направил анализ на събраните 

по  делото  доказателства  и  счита,  че  лицето  Мехмед  Мурад  няма 

основания за реализиране на наказателна отговорност, тъй като са се 

събрали  доказателства,  че  той  е  живеел  в  Англия,  гр.  Лондон, 

Тотнъм 3, секция № 4 и отразяването на настоящ адрес в Република 

Турция датира от 2010 г., като по хронология предхожда този адрес 

в Кралство Великобритания и същият към момента на гласуването 

на 25.05.2014 г. не е бил актуален и като актуални данни за адрес в 

чужбина.  По  смисъла  на  чл.  94  от  Закона  за  гражданската 

регистрация следва да се приеме като настоящ такъв към датата на 

гласуване. Интересно разсъждение на прокуратурата. 

Не  са  предложени  и  не  е  посочено  въз  основа  на  какви 

обективни данни са приели, че настоящ адрес на лицето е в Англия. 

В този смисъл мотивира прокурорът: гласувайки в изборната секция 

в Лондон към дата 25 май 2014 г.  Мехмед Мурад не е  извършил 

действия,  които да  са  в  противоречие  с  нормативно установените 

правила по чл. 350, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на 

Изборния кодекс.  Соченият  настоящ адрес  в  Турция касае  данни, 

които  към  датата  на  гласуване  явно  са  изгубили  давност, 

респективно се оказват ирелевантни към формирането на преценка 

досежно реализиране състава на престъпление по чл. 168, ал. 1 от 

НК  и  основен  аргумент  е  разпоредбата  на  чл.  94  от  Закона  за 

гражданската  регистрация  и  се  касае  за  липса  на  изрядна 

документация,  съобразена  с  разпоредбата  на  чл.  96  от  Закона  за 

гражданската регистрация. И не се явява предпоставка за търсене на 

наказателна отговорност. 

И въз  основа на тези разсъждения прокурорът постановява 

прекратяване  на  досъдебното  производство,  образувано  срещу 

неизвестен извършител по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс. 

Предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

С това изчерпахме точка шеста от дневния ред. 
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Преминаваме към разглеждането на точка седма от дневния 

ред: 

7.  Проект  на  Хронограма  за  частични  местни  избори, 

насрочени на 08.10.2017 г. 

Заповядайте, колега Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  подготвила  съм 

проект на хронограма за частичните избори на 8 октомври 2017 г. за 

кметове. Оставила съм само за кметове, за да не доуточняваме. Те са 

или на кметства, или на общини. 

Малко съм доразвила хронограмата, съвсем мъничко, като на 

празните места в предишни хронограми съм посочила номерата на 

нашите решения, които касаят този вид действия. Там бяха оставени 

празни колонките със сроковете. 

Предлагам  ви  да  се  запознаете,  за  да  може  на  следващо 

заседание да приемем хронограмата, тъй като сроковете съвпадат с 

един период на отпуски и може да се случи, така че да няма кворум. 

По-добре е в по-ранна фаза да я приемем. Хронограмата няма как да 

се промени. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, с това изчерпахме и точка седма от дневния ред. 

Някой има ли да каже нещо в:

8. Разни. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  само за ваша информация, 

макар  че  не  е  постъпило  официално  в  Централната  избирателна 

комисия.  Уведомявам  ви,  че  в  Профила  на  купувача,  където  са 

обявени  обществените  поръчки  по  проекта  за  дистанционното 

електронно  гласуване,  в  страницата  на  Държавна  агенция 

„Електронно управление“, е публикуван Протокол № 1 от 11 юли 

2017 г. за отваряне на офертите, които са постъпили за дейностите 

по информация и публичност на няколко проекта. Като обособена 
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позиция № 1 в тази поръчка е организиране и провеждане на две 

публични медийни събития за представяне на проект „Изграждане и 

внедряване  на  пилотна  система  за  дистанционно  електронно 

гласуване  и  резултатите  от  него“,  включително  „Изработка  на 

дизайн,  предпечатна  подготовка,  печат  и  доставка  на  рекламно-

информационни материали“. 

Предлагам  и  въпросът,  свързан  с  навременната 

информираност  на  Централната  избирателна  комисия  –  какво  се 

случва с този проект,  да бъде разгледан на предстоящата среща с 

Държавна  агенция  „Електронно  управление“,  за  което  мисля,  че 

предните дни изпратихме писмо. 

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, с това изчерпахме дневния ред. 

Закривам днешното заседание. 

Насрочвам следващото заседание за 18 юли 2017 г., вторник, 

от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,40 ч.)

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Матева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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