
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 552

На  20  юли  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Проект  на  решение  за  предложение  до  Президента  за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Нивянин, община 

Борован, област Враца. 

Докладва: Камелия Нейкова 

2. Доклади във връзка с извършени проверки от ГД „ГРАО“. 

Докладва: Йорданка Ганчева

3.  Доклад  относно прекратяване  пълномощията  на  член  на 

ОИК – Айтос.  

Докладва: Ивайло Ивков 

4.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладва: Иванка Грозева 

5. Доклади относно искания за изплащане възнаграждения на 

ОИК. 

Докладват:  Мария  Бойкинова,  Йорданка  

Ганчева

5.а. Доклад относно получени документи по ОП от Държавна 

агенция „Електронно управление“.  

Докладва: Йорданка Ганчева



6. Доклади по писма. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Румяна  Сидерова,  

Цветозар Томов, Ерхан Чаушев

7. Разни. 

Докладва: Ивайло Ивков 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 

Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева, 

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 

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

Стоева-Сидерова и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Емануил  Христов, 

Росица Матева и Таня Цанева. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  20 юли  2017 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен  ред:  т.  1. 

Проект на решение за предложение до Президента за насрочване на 

частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Нивянин,  община  Борован, 

област  Враца.  Госпожа  Нейкова  е  докладчик;  т.  2.  Доклади  във 

връзка с извършени проверки от ГД „ГРАО“ – госпожа Ганчева е 

докладчик;  т.  3.  Доклад  относно  прекратяване  пълномощията  на 
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член на ОИК - Айтос с докладчик господин Ивков; т.  4.  Доклади 

относно искания за отваряне на запечатани помещения – докладчик 

госпожа  Грозева;  т.  5.  Доклади  относно  искания  за  изплащане 

възнаграждения на ОИК с докладчици госпожа Бойкинова и госпожа 

Ганчева;  т.  6.  Доклади по писма с докладчици госпожа Солакова, 

госпожа Ганчева, госпожа Нейкова, госпожа Грозева и в последния 

момент се включвам и аз; и т. 7 – Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 

така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля да включите точка: доклад относно получена документация по 

поръчка  относно  съвместното  ни  проектно  предложение  с 

Държавната агенция „Електронно управление“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

предлагам това да бъде нова т. 5.а. 

Госпожа Сидерова вдигна ръка. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 6 - „Доклади по писма“. И само 

подсещам за хронограмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Имам  да  докладвам  решение  на 

Обществения  съвет  за  промени  в  ръководството  и 

представителството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  т.  6  – 

„Доклади по писма“. Записах ви, господин Томов. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в т. 6 – „Доклади по 

писма“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви, 

господин Чаушев. 

Уважаеми  колеги,  относно  хронограмата  за  предстоящите 

частични  местни  избори  нека  следващата  седмица  да  я  включим 

като точка в дневния ред. 
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Колеги, има ли други предложения? – Не виждам. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред, като ще гласуваме с вдигане на ръка. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Уважаеми  колеги,  бих  искала  да  ви  информирам,  че  по 

обективни  причини  от  днешното  заседание  отсъстват  госпожа 

Цанева, госпожа Матева и господин Христов – ползват отпуск. 

Колеги,  на  миналото  заседание  не  ми  беше  предоставена 

информация, че господин също е отсъствал по обективни причини 

поради  отпуск.  Затова  днес  докладвам  за  отсъствието  му  по 

обективни  причини  и  на  предходното  заседание.  И  госпожа 

Мусорлиева ме информира, че ще закъснее. 

Преди  да  преминем  към  разглеждането  на  точка  първа  от 

дневния ред, колеги, също така бих искала да ви кажа, че в брой 57 

на „Държавен вестник“ от 14 юли 2017 г., е  обнародван Указ № 146 

на президента на републиката за насрочване на частичен избор за 

кмет на кметство Скалак, община Руен, област Бургас, на 8 октомври 

2017 г. 

За сведение, колеги. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1.  Проект на решение за предложение до Президента за 

насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Нивянин, 

община Борован, област Враца. 
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Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, проектът на решение е в папка с моите инициали за 

днешното  заседание  под  №  4822  относно  предложение  до 

Президента на Република България за насрочване на частичен избор 

за кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца. 

Общинска избирателна комисия в Борован, ни е уведомила с 

писмо вх. № МИ-15-265\1/12.07.2017 г., че с тяхно решение № 193 

от 10 юли 2017 г. са прекратени предсрочно пълномощията на кмета 

на кметство Нивянин, община Борован, област Враца, Милен Нейков 

Гайдарски.

Към  уведомлението  са  приложени  копия  на  всички 

необходими документи, изброени в проекта на решение – виждате 

ги. 

Със  свое  писмо  изх.  №  МИ-04-03-19/13.07.2017  г. 

Централната  избирателна  комисия е  поискала  информация  от  ГД 

„ГРАО“  в  МРРБ  за  броя  на  населението  на  кметство  Нивянин, 

община  Борован,  област  Враца,  към  5  юли  2017  г.,  когато  са 

прекратени  пълномощията на кмета.  И с писмо вх.  № МИ-04-03-

20/18.07.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ ни информира, че към тази дата 

броят на населението по постоянен адрес в кметство Нивянин, е 366 

лица, поради което кметството отговаря на изискването по чл. 16, 

т. 1 от ЗАТУРБ.

Поради това ви предлагам да вземем решение да предложим 

на президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца, както и 

да  изпратим  до  президента  цялата  преписка  по  така  направеното 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, има ли предложения, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  проект  на 

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4839-МИ. 

И колеги, който е съгласен да изпратим цялата документация 

с писмо със стандартен текст до президента на републиката, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

Колеги,  използвам  случая  да  кажа,  че  вече  втори  член  на 

Централната  избирателна  комисия  получава  сертификат  за 

следдипломна квалификация. Да поздравим и госпожа Нейкова след 

госпожа Ганчева, и да пожелая всички ние като приключим този си 

мандат, да имаме и още сертификати. 

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред: 

2.  Доклади  във  връзка  с  извършени  проверки  от  ГД 

„ГРАО“. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

се намират проекти на писма, които са във връзка с мой доклад на 

предходно заседание. Знаете, преди време ви докладвах писмо от ГД 

„ГРАО“ с вх. № НС-04-03-52 от 19.06.2017  г.,  с  което от Главна 

дирекция  „ГРАО“ ни уведомиха, че е извършена проверка по реда 

на наше Решение № 4527-НС от 17 март 2017 г., и резултатите от нея 
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са: установено е, че са гласували лица повече от един път – 34; и 

лица, гласували в нарушение на правилата на Изборния кодекс – 42. 

Писмата са изготвени по аналогични наши предходни писма, 

като съответно те са до конкретните районни прокуратури с копие 

до  Върховна  касационна  прокуратура.  Знаете,  че  при  моя  доклад 

възложихме и администрацията окомплектова, изготвиха се проекти 

на  писма,  естествено  съгласувани  с  мене  и  практиката  на 

Централната  избирателна  комисия  и  ви  предлагам  анблок  да 

приемем такова решение, с което да гласуваме тези писма да бъдат 

изпратени до съответните районни прокуратури с копие до ВКС или 

само до ВКС, защото има и случаи, когато става въпрос за чужбина. 

Предлагам ви да приемем такова протоколно решение, като 

технически  с  оглед  окомплектоването  и  проверката  може  би  не 

всички ще бъдат експедирани днес, но да имаме оперативно време 

да ги изпратим след протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка четвърта 

от дневния ред: 

4.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 
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Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  от  днешна  дата  е  качен 

проект на решение. 

С  вх. № НС-14-42 от  20.07.2017 г.  по  електронната  поща е 

пристигнало  писмо,  подписано  от  кмета  на  община  Чипровци 

Пламен Петков,  с  искане за  отваряне на  запечатано  помещение в 

община Чипровци, област Мотана, в което се съхраняват изборните 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  народни 

представители на 5 октомври 2014 г. с цел предаването им на отдел 

„Държавен архив“ – гр. Монтана.

Във  връзка  с  това  ви  моля  да  се  запознаете  с  проекта  на 

решение. Ползвали сме наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. 

относно условията и реда за прибиране и съхранение на торбите и 

другите  книжа  в  определените  помещения,  поради  което  ви 

предлагам да разрешим достъпа до запечатаното помещение, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни 

представители на 5 октомври 2014 г.,  във връзка с извършване на 

експертиза  и  предаване  на  подлежащите  на  постоянно  запазване 

документи на отдел „Държавен архив“ – гр. Монтана.

Достъпът  да  се  извърши,  както преди малко ви докладвах, 

съгласно т. 20 – т. 21 от наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари, предложения? – Не виждам. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане 

на ръка. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4840-НС. 
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Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред: 

5.  Доклади  относно  искания  за  изплащане 

възнаграждения на ОИК. 

Първи докладчик е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на  общинската 

избирателна  комисия  –  Антоново.  Те  са  провели  дежурство  на 

11.07.2017  г. от председател, заместник-председател и секретар и то 

е  във  връзка  с  подготовка  на  заседание  и  насрочване  на  12  юли 

2017 г.,  тъй  като  са  прекратени  пълномощията  на  общински 

съветник и е следвало да вземат решение за обявяване на следващия 

общински съветник. 

И на 12 юли 2017 г. се е провело заседание на  общинската 

избирателна  комисия,  на  което  са  присъствали  11  членове: 

председател, заместник-председател, секретар и 8 членове. На това 

заседание общинската избирателна комисия е обявила следващия от 

листата на съответната политическа партия общински съветник. 

И  на  13  юли  2017  г.  са  осъществили  дежурство  от 

председател,  заместник-председател   секретар,  на  което  са 

подготвили  и  издали  удостоверението  на  обявения  за  избран 

общински  съветник,  изпратили  са  му  го  и  са  подготвили 

документите за изпращане на ЦИК. 

Предлагам да одобрим двете дежурства и едното заседание на 

съответните  дати,  които  ви  докладвах.  Към  преписката  има 

контролен лист за предварителен контрол с мнение да бъде поето 

задължението, както и счетоводна справка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

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

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

9



Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема.

Следващ докладчик е госпожа Ганчева – заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-128 от 19.07.2017  г., 

което е от  общинската избирателна комисия – Варна, за проведени 

заседания  на  13.07.2017   г.,  като  са  присъствали  председател, 

заместник-председатели  и  9  членове.  Взето  е  решение  за 

прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване на 

следващия;  и  съответно  заседание  на  17.07.2017   г.,  на  което  са 

присъствали председател, един заместник-председател и 10 членове, 

и  е  взето  отново  решение  за  прекратяване  пълномощията  на 

общински съветник и обявяване на следващия. 

Има  контролен  лист  за  предварителен  контрол  и 

положително становище за изплащане и ви предлагам да гласуваме 

да  изплатим  така  поисканото  възнаграждение  на  общинската 

избирателна комисия – Варна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Няма. 

Колеги, гласуваме с вдигане на ръка. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема.
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Продължаваме с новата точка 5.а.: 

5.а.  Доклад  относно  получени  документи  по  ОП  от 

Държавна агенция „Електронно управление“.  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

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

00-532  от  19.07.2017   г.,  като  това  е  писмо,  получено  по 

електронната  поща,  относно  съвместния  ни  проект  с  Държавна 

агенция  „Електронно  управление“  и  във  връзка  с  изпълнение  на 

Дейност 1 по проекта. Изпратена ни е техническа спецификация за 

изпълнение  на  обществена  поръчка  със  съответния  предмет. 

Пристигнало  е  вчера  след  обяд.  Както  знаете,  беше  проведена  и 

среща,  където  в  оперативен  порядък  съгласувахме,  че  трябва 

проявяваме бързина. 

Предлагам го за сведение и запознаване,  и за  предложения 

как  да  процедираме  оттук-насетне,  като  изразявам  мнение,  че  би 

следвало  да  се  запознаем  детайлно,  да  го  обсъдим  и  тогава  да 

отговорим на Агенция „Електронно управление“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  във връзка с това предлагам да си оставим време до утре 

сутринта  и  утре  в  10,30  ч.  на  работно  заседание  да  направим 

обсъждане. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

6. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа трябва да са публикувани. Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

02-46 от 107.2017 г. – писмо от главния счетоводител на Народното 

събрание, с приложени счетоводни документи за разходите за сметка 

на  ЦИК  за  м.  юни  т.г.  в  размер  на   4334.64  лв.  Съгласно 

Споразумението,  докладвам  ви  го  за  сведение  и  възлагане  на 

счетоводството  за  извършване  на  проверка за  плащане.  Само при 
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липса на необходимост, връщане обратно в залата за предприемане 

на необходимите действия. 

Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-08-32 от 19.07.2017  г. 

До госпожа Тихолова е пристигнала една оферта, но нямам никакви 

други данни,  за  да мога да  предложа каквото и да е.  Моля да  се 

запознаете  и  вие.  Ще  помоля  на  ЦИК  да  бъде  предоставена  и 

допълнителна  информация,  явно  изискана  от  тях  тази  оферта 

единствена ли ще бъде или ще изчакаме и други. 

Ако във вътрешната мрежа е публикувана информация във 

връзка  с  депозити,  които  следва  да  бъдат  или  възстановени,  или 

преведени  по   сметка  на  Фонда  за  лечение  на  деца,  моля  да  се 

запознаете,  за  да  можем  на  следващо  заседание  да  приемем  и 

решение. 

Също  за  сведение  обръщам  внимание,  че  трябва  да  е 

публикувана документацията за таксиметрови услуги, за откриване 

на  възлагането.  Подготвена  е   от  главен  юрисконсулт  Николай 

Желязков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Солакова. 

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви писмо с вх. 

№ ЦИК-07-83/1 от 20.07.2017 г. Това е превод към пристигнала по-

рано преписка на английски, относно професионален сертификат по 

стратегическа реформа в изборния процес – 6 – 10 ноември 2017  г. в 

Лондон, Обединено кралство. Съдържа информация за регистрация 

на курса и за провеждане на обучението. 

Докладвам го към момента за сведение и запознаване. 

Докладвам вх. № ЦИК-07-82/1 от 20.07.2017  г., като това е 

допълнение  към  грама,  която  бяхме  получили  от  Постоянното 

представителство на Република България към европейския съюз в 

Брюксел,  а  именно,  че  от  кабинета  на  генералния  секретар  на 

Европейския  парламент  са  били  уведомени,  че  председателят  на 

Европейския парламент господин Таяни към момента е заложил в 
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календара си датите 20-21 ноември 2017  г.  за среща в София на 

Конференцията  на  председателите  на  Европейския  парламент  с 

оглед  бъдещото  председателство  на  Съвета  на  Европейския 

парламент. 

Докладвам го за сведени. 

Колеги,  докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-07-81/1.  Това  е  превод, 

който е пристигнал към преписка от 17 юли 2017 г., а именно, че 

господин Дирендра Оджа –  генерален директор на  Избирателната 

комисия на Индия, ни информира, че господин Ачал Джоти е заел 

поста на председател на Централната избирателна комисия на Индия 

от  6  юли  2017  г.  след  изтичане  на  мандата  на  предходния 

председател господин Заиди. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Ганчева. 

Следващ докладчик е госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-47/11 от 18 

юли 2017 г. сме получили писмо от господин Сам ван дер Стаак от 

организацията  Международен  институт  за  демокрация  и 

електорална  помощ,  която  беше  организатор  на  кръгла  маса  в 

периода 13-14 юни 2017 г.  относно киберсигурността  в  избори,  с 

което  още  веднъж  ни  благодарят  за  участието  и  ни  изпращат 

обобщена  информация  от  дискусията,  която  ви  докладвам  за 

сведение, тъй като съдържа интересни неща, свързани с практиката в 

различните държави. Преводът е с вх. № ЦИК-07-47-12 от 20 юли 

2017 г. 

Докладвам за сведение. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги, във връзка с доклада, който направих преди малко, 

ви  предлагам  след  като  се  запознаете  със  съдържанието  на 

информацията, да преценим дали тя да бъде предоставена на други 

институции или организации, които имат отношение по темата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. 

Следващ докладчик е госпожа Грозева – заповядайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  от 

днешна  дата  са  качени  две  писма  от  АСЕЕЕО.  Едното  е  с  вх. 

№ ЦИК-07-55/14.  Това е  английският  вариант,  а  преводът  също е 

качен  и  е  с  индекс  ЦИК-07-55/16.  Това  са  потвърждения  на 

участниците,  които  започнаха  да  пристигат.  Това  са  членове  на 

централни избирателни комисии, които ще вземат участие в 26-та 

конференция. 

Следващото  е  входирано  с  вх.  №  07-55/15  –  това  е 

английският  вариант,  а  ЦИК-07-55/17  от  днешна  дата  е  вече 

формулярът, който господин Оларере Олатомиде от Нигерия. Той е 

попълнил своя формуляр и е изпратил съответно копие от паспорта 

си. (Реплики.)

Докладвам  ви  ги  за  сведение.  Ще  бъдат  приобщени  към 

документацията  на  АСЕЕЕО  за  изготвяне  на  подробен  списък  и 

допълването му при пристигане на нови заявки за участие. 

Пак  в  тази  връзка  с  вх.  № ЦИК-08-31  от  19.07.2017   г.  е 

пристигнала  оферта  за  участие  от  фирма  „Меркурий-97“  ЕООД. 

Както знаете, бяха изпратени писма с искания на оферти от фирми, 

които желаят да извършат логистиката на мероприятието, а именно 

26-та международна конференция на Асоциацията на избирателните 

комисии от Европа. Съответно тези оферти се събират.  Срокът за 

подаването на тези документи е 21.07.2017 г. Искам да ви уведомя, 

че след получаване на офертите, те ще бъдат разгледани първо от 

комисията  и  съответно  докладвани  на  Централната  избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. 

Уважаеми  колеги,  взимам  повод  от  току-що  направения 

доклад от госпожа Грозева. Знаете, че ние  обсъждахме включването 

на членове на Централната избирателна комисия с презентации по 
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време  на  тази  конференция.  Има вече  готови  колеги,  които  имат 

своите идеи за презентация. 

Предлагам  днес  да  изпратим  едно  писмо  до  АСЕЕЕО  с 

имената  на  колегите  и  темите,  по  които  те  искат  да  направят 

презентация. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само да вметна. Аз мисля, че сега 

трябва да ги заявим като имена, а до 31 август да дадем статиите. 

Може би сега само като имена трябва да ги заявим. (Реплики.)

Аз съм изчела вчера концептуалния документ, ако колегите 

споделят,  така  че  аз  предлагам като  имена  да  ни  подадат  с  едно 

писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Зная за госпожа 

Сидерова,  зная  за  господин  Андреев,  за  госпожа  Нейкова.  Други 

колеги? – Госпожа Матева – ето записвам. 

Други колеги на този етап? – Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмото. 

Вече гласуваме с машината за гласуване. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, следващият докладчик съм аз. 

Във  вътрешната  мрежа  в  моя  папка  с  вх.  № ЦИК-05-4  от 

20.07.2917 г. ръководителят на одитния екип на Сметната палата ни 

информира,  че  на  основание на  заповед  със  съответния  номер на 

председателя на Сметната палата и съответното основание от Закона 

за  Сметната  палата  се  е  извършил  финансов  одит  на  Годишния 
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финансов отчет на Централната избирателна комисия за 2016 г., като 

разбира се преди неговото представяне предлагат да бъде проведена 

традиционната  среща  за  съгласуване  на  установените  факти  и 

обстоятелства.  Предлагат тази среща да бъде на 21 юли 2017 г.  в 

сградата на ЦИК. 

Колеги, утре ще присъствам на тази среща, след което ще ви 

информирам, след което ще ни бъде представен и финалният доклад. 

Към настоящия момент е за сведение. 

Следващият докладчик е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-

273  от  днешна  дата.  Получили  сме  по  електронната  поща  за 

сведение копие от Решение № 76 от 19 юли 2017 г. на  общинската 

избирателна  комисия  –  Копривщица,  с  което  са  констатирали 

прекратяването на пълномощията на общински съветник от групата 

на БСП – по т. 13, ал. 4, чл.  30 от ЗМСМА и е обявен за избран 

следващият в листата. 

Само за сведение ни е изпратено. По-късно сигурно ще дойде 

искането за възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка с вх. № ЦИК-

12-15 от 19 юли 2017 г. е качено писмо от госпожа Румяна Дечева – 

председател  на  Обществения  съвет  към  ЦИК,  с  което  тя  ни 

уведомява  за  промени в  актуалния  състав  на  Обществения  съвет, 

както и за  избор на ново ръководство на Обществения съвет към 

ЦИК,  което е в състав: 

Господин Тодор  Гунчев  –  председател,  от  Федерацията  на 

независимите студентски дружества; 

Госпожа Михаела Доцова – заместник-председател, от Съюза 

на младите юристи и Института за модерна политика; 

Господин Стоил Цицелков – втори заместник-председател, от 

Европейската асоциация за защита на човешките права – България. 
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Доколкото се  разбира от  писмото,  от  1 септември  2017 г. 

това ръководство ефективно ще встъпи в длъжност, тъй като тогава 

изтича мандатът на сегашното ръководство. 

Докладвам всичко това за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  за 

публикуване от 1 септември насетне на актуалния формат, за да не 

връщаме въпроса отново в залата. 

Благодаря, господин Томов. 

Следващ докладчик е господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от 

Софийска градска прокуратура с вх. № НС-09-45 от 14.07.2017 г., в 

което се иска да бъдат предоставени заверени копия от избирателни 

списъци на гласоподавателите за 44-то Народно събрание в с. Горна 

Чобанка, община Момчилград. Във вътрешната мрежа в моята папка 

има проект за отговор. По същество отговорът се свежда до това, че 

ние не съхраняваме избирателни списъци, а искането следва да бъде 

отправено към общинската администрация на община Момчилград. 

Това е, колеги, моля да гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема.

Продължаваме с: 

3. Доклад относно прекратяване пълномощията на член 

на ОИК – Айтос.  
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Докладчик е господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. 

В  моята  папка  с  днешна  дата  ви  предлагам  да  вземем 

решение за промяна в състава на ОИК – Айтос, област Бургас. 

Тази  преписка  беше  веднъж  на  доклад  и  решихме  да  я 

отложим  доколкото  нямахме  единодушие  в  Централната 

избирателна  комисия  и  се  възприе,  че  следва  да  се  представят 

оригиналните  документи,  а  не  заверени  от  председателя  на 

общинската  избирателна  комисия.  Затова  ви  представям  същото 

решение, като ще сменим датата и вместо юни ще бъде юли. И това 

е единствената промяна. 

С вх.  № МИ-15-250/2  от  19.07.2017 г.  пристигна  писмо от 

председателя  на  ОИК  –  Айтос,  с  което  ни  прилагат  в  оригинал, 

съгласно  мои устни указания,  дадени по телефона от  преди това: 

декларация-заявление от Фатме Хюсеин Ибрям, и предложение от 

Ружди Хасан – председател на Общинския съвет  на ПП „ДПС“ – 

община Айтос. 

Проверил  съм  и  по  преписката,  която  е  пред  мен,  има 

пълномощно на Ружди Хасан – председател на Общинския съвет, 

така че той може да сезира комисията. Затова считам, че всичко вече 

е  изрядно  и  безспорно  по  преписката  и  затова  ви  предлагам  да 

вземем  решение  и  да  освободим като  секретар  на  ОИК –  Айтос, 

област  Бургас,  госпожа  Фатме  Хюсеин  Ибрям,  и  да  назначим  за 

секретар на ОИК – Айтос,  област Бургас,  Дилек Мустафа Ахмед. 

Дипломата  е  представена  с  първоначалното  писмо  и  не  е 

необходимо тя да е в оригинал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
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Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4841-МИ/НР.

Преминаваме към последната точка от дневния ред: 

7. Разни. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  по  т.  „Разни“  ви  докладвам 

постановления  за  прекратяване  на  наказателни  производства  със 

стандартните мотиви на прокуратурите, с които по принцип не съм 

съгласен,  но  така  или  иначе  съм  възприел  позицията,  че  ние 

сезираме прокуратурата,  когато имам законен повод и достатъчно 

данни за извършено престъпление или поне от обективна страна се 

вижда  на  пръв  поглед,  а  няма  да  участваме  в  дела  и  споров  с 

прокурорите относно тяхната преценка по вината и по Наказателния 

кодекс, затова ви ги докладвам за сведение днес, за да не ми стоят на 

преписки, а винаги може да се възобнови, без да влизам по същество 

във всяко едно от тях, които са пет. Те са качени. 

Местни избори 2015 г. – постановления. Там са инициалите 

на колегите Пенев, Сюлейман, Баханов и моите. 

В папка с моите инициали има ЕП, НС и аз днес докладвам на 

вашето  внимание  недокладваните:  ЕП-09-15  –  постановление  за 

прекратяване на наказателно производство по ДП № 9115 по описа 

на  ОСО  в  ОП  –  Кърджали,  срещу  Самир  Сойер  –  гласувал  за 

Европарламент; НС-09-44 – постановление за отказ за образуване на 

наказателно  производство  по  №  4381/2017  по  описа  на  Районна 

прокуратура – Варна; ЕП-09-17 от 5.07.2017 г. – постановление за 

прекратяване  образуването  на  наказателно  производство  по 

преписка  №  73/2015  на  Районна  прокуратура  –  Варна,  срещу 

неизвестен извършител; ЕП-09-20 от 13.07.2017  г. – постановление 

за отказ за образуване на ДП по преписка № 617/2017 по описа на 

РП – Левски, срещу лицето Добрев и МИ-09-23 – постановление за 
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прекратяване на наказателно производство на Шесто РУ на МВР – 

гр. Пловдив, срещу неизвестен извършител. 

Общо 5 на брой и в трите папки. Докладвам ги за сведение на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание на 25 юли 2017 г., вторник, от 

10,30 ч., като с оглед и обсъжданията, които ще правим утре, нека да 

имаме  предвид,  че  може  би  ще  свикаме  заседание  утре,  ако  се 

наложи. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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