
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 553 

На  25  юли  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Приемане на хронограма за частични избори на 8 октомври 

2017 г. 

Докладва: Румяна Сидерова

2. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладват:  Камелия  Нейкова,  Иванка  

Грозева, Румен Цачев, Ерхан Чаушев

3. Доклад  относно  заявление  по  Закона  за  достъп  до 

обществена информация. 

Докладва: Йорданка Ганчева

4. Доклад  относно  писмо  от  председателя  на  Народното 

събрание. 

Докладва: Йорданка Ганчева

5. Доклади  относно  писма  от  Държавната  агенция 

„Електронно управление“. 

Докладва: Йорданка Ганчева

6. Доклад  по  писмо  до  главния  секретар  на  Народното 

събрание. 

Докладва: Румяна Сидерова



6.а. Заповед за комисия по ЗОП.  

Докладва: Севинч Солакова

6.б. Обществена поръчка за таксиметрови услуги. 

Докладва: Севинч Солакова

7. Доклади по писма. 

Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  

Солакова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова,  Иванка  Грозева,  Цветозар Томов,  

Георги Баханов, Метин Сюлейман

7.а. Доклад относно възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Румяна Сидерова

8. Разни. 

Докладват:  Румяна  Сидерова,  Ивилина 

Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 

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

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова, 

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева  и  Цветозар 

Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Мария 

Бойкинова и Росица Матева. 

Заседанието  бе  открито  в  11,15  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  25 юли  2017 г. 

Уважаеми колеги, преди да предложа проекта за дневен ред, 

имам честта да ви съобщя, че с вх. № ЦИК-01-3 от 24 юли 2017 г. 

администрацията  на  президента  на  Република  България  ни  е 

изпратила  препис  от  Указ  №  157  от  20  юли  2017  г.,  с  който 

президентът на Република България е назначил госпожа Кристина 

Цветославова  Цанкова-Стефанова  за  член  на  Централната 

избирателна комисия. 

Добре дошла! Да й пожелаем много успехи в нашия екип! 

(Ръкопляскания.)

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

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

–  докладчик госпожа Сидерова;  т.  2.  Доклади относно искания за 

отваряне на запечатани помещения с докладчици госпожа Нейкова и 

госпожа  Грозева;  т.  3  -   Доклад  относно  заявление  по  Закона  за 

достъп до обществена информация – докладчик госпожа Ганчева; т. 

4 - Доклад относно писмо от председателя на Народното събрание – 

докладчик  госпожа  Ганчева;  т.  5  -  Доклади  относно  писма  от 

Държавна  агенция  електронно  управление  –  докладчик  госпожа 

Ганчева; 6. Доклад по писмо до „Информационно обслужване“ АД – 

докладчик госпожа Сидерова;  7. Доклади по писма с докладчици аз, 

госпожа   Солакова,  госпожа  Ганчева,  госпожа  Нейкова,  госпожа 

Грозева; т. 8 – Разни с докладчик госпожа Сидерова. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Точка шеста е  Доклад по писмо до 

главния секретар на Народното събрание, а не до „Информационно 

обслужване“.  Ще  одобрим  информация,  получена  от 

„Информационно обслужване“ АД в оперативен порядък. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

госпожо Сидерова. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  предлагам  днес  да  влезе  в 

дневния  ред  проект  на  заповед  за  назначаване  на  комисия  за 

разглеждане  на  оферти  за  преводаческите  услуги,  и  да  преценим 

документацията за откриване на възлагане на обществена поръчка за 

таксиметрови услуги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъдат 

точки 6.а. и 6.б. Записах, госпожо Солакова. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако може да ме включите в докладите 

по  писма  във  връзка  със  съобщение  от  Обществения  съвет  за 

промени в състава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

господин Томов. 

Колеги,  други  предложения?  –  Заповядайте,  господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В „Доклади по писма“ да ме включите, 

госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

господин Баханов. 

Други? – Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Ако може и мене да ме включите в 

докладите по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Сюлейман. 

Други?  –  Господин  Цачев  в  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Също  в  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах. 
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Други? – Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам да докладвам възнаграждения 

на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тъй  като  няма 

такава точка, това ще бъде нова т. 7.а.

Други? – Не виждам. 

Уважаеми колеги, днес ще гласуваме с вдигане на ръка. 

Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред, 

моля да гласува.  

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа  от 

дневния  ред,  бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни 

причини  от  днешното  заседание  отсъстват  госпожа  Мусорлиева, 

господин  Андреев,  господин  Пенев,  господин  Христов,  господин 

Ивков, госпожа Бойкинова и госпожа Батева. 

Колеги, преминаваме към разглеждането на  точка първа от 

дневния ред: 

1.  Приемане  на  хронограма  за  частични  избори  на  8 

октомври 2017 г. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моята папка за 

днешното  заседание  е  прехвърлен  проектът  за  хронограма  за 

частичните избори за кметове, насрочени за 8 октомври 2017 г. Не 

съм  изброила  кметствата,  в  които  ще  се  произвеждат  избори, 

доколкото  още  не  е  изтекъл  срокът  за  насрочване  с  Указ  на 
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президента  на  такива  избори.  За  съжаление  знаем,  че  се  случват 

често  такива,  даже  и  тъжни  събития,  които  водят  до  частични 

избори. 

Хронограмата  с  нищо  не  се  отличава  от  приетите  досега 

хронограми,  освен  в  точките,  в  които  в  други  хронограми  беше 

оставена празна графата „Време, дни, часове спрямо изборния ден“, 

съм отразила номерата на решенията  на  Централната  избирателна 

комисия,  които  са  по  съответните  въпроси.  В  утвърждаването  на 

образците  на  изборни  книжа  виждате  Решение  №  1512-МИ, 

допълнено с Решение № 1961-МИ. 

Ще ви казвам само точките. 

В т. 5 относно структурирания вид на списъците в подкрепа 

на  регистрацията  на   партии  и  коалиции,  както  и  списъците  в 

подкрепа на регистрацията на независими кандидати, направо тука 

са посочени двете решения – Решение № 643 и Решение № 644 от 

2014 г. 

За сметната палата естествено нямаме нищо в тази графа. 

Също и в графи 8 и 9, които касаят определяне на реда за 

проверка  на  списъците  в  подкрепа  регистрацията  на  партии  и 

коалиции  и подкрепа на независимите кандидати – посочила съм 

двете решения на Централната избирателна комисия. 

И сроковете са съобразени, разбира се, с деня на изборите – 8 

октомври 2017 г. 

В  края  на  хронограмата  съм  посочила,  че  при 

произвеждането на тези избори най-късната дата, до която трябва да 

има  уседналост  избирателят  на  територията  на  кметството,  за  да 

участва  изборите,  е  8  април  2017   г.  Общинските  избирателни 

комисии трябва да започнат да работят 40 дни преди изборния ден – 

28 август 2017 г. 

И   относно  приложимите  решения  при  произвеждане  на 

частични и нови избори,  приложимо е Решение № 4417-МИ от 7 

март 2017  г. Проверила съм. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Накрая  на  хронограмата:  За 

общинските  избирателни  комисии,  на  чиято  територия  ще  се 

произвеждат частични избори на – тук да се смени датата. Не е 2 

юли 2017 г., а е 8 октомври 2017 г. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, разбрах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Точка 83 да се поправи. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Нанесох го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: В т. 5 Решение № 1517 е от 12 август. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други? 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 4 ще посочим нашето решение за 

реда за отпечатване, изработката и доставката на изборните книжа. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: И в т. 17 да се добави „регистрираните“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Давам  още 

мъничко време за запознаване. 

Уважаеми колеги, има ли други коментари, предложения? – 

Не виждам. 

В  такъв  случай,  колеги,  подлагам  на  гласуване  така 

предложения ни проект на решение, ведно с проекта на хронограма. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4842-МИ. 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред. 
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Преминаваме към точка втора: 

2.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Първи докладчик е госпожа Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Колеги,  докладвам ви писмо с  вх.  № 

НС-14-42/1 от 21 юли 2017 г. Това е писмо, пристигнало от община 

Чипровци в оригинал. Ние взехме Решение № 4840-НС от 20 юли 

2017  г.  на  база  пристигнало  искане  по  електронната  поща  и 

разрешихме  отваряне  на  запечатаното  помещение,  така  че  ви  го 

докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  ви 

благодаря, госпожо Грозева. 

Следващ докладчик е господин Цачев – заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № НС-06-148 от 24.07.2017 г. 

от кмета на община Мъглиж е пристигнала информация за  отваряне 

на запечатано помещение във връзка с оставените в резерв бюлетини 

и  други  изборни  книжа,  в  изпълнение  на  нашето  решение,  което 

приехме  за  конкретния  случай,  както  и  въз  основа  на  искане, 

разрешено  с  решение  на  ЦИК  за  отваряне  на  помещението. 

Приложени са заповедта на кмета за определяне на длъжностните 

лица, както и протокол на комисията, която е отворила помещението 

и е взела за унищожаване бюлетините и други образци, които не са 

използвани. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  ви 

благодаря, господин Цачев. 

Следващ докладчик е господин Чаушев – заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-06-175 от 

13 юли 2017 г. сме получили писмо от кмета на община Кубрат, в 

което се иска отваряне на запечатано помещение, в което съхраняват 

изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 
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вицепрезидент, за внасяне на избирателни списъци, получени от ТЗ 

„ГРАО“ след извършена проверка. Искат решение на ЦИК. 

Предлагам с писмо на основание т. 30 от наше Решение 3796-

ПВР/НР от 18 октомври, да му кажем, че няма нужда по същество от 

решение  на  ЦИК.  Просто  да  си  го  отваря  на  основание  т.  30  от 

Решение № 3796. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, който е съгласен с този отговор, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

С това изчерпахме точка втора от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на точка трета:

3. Доклад  относно  заявление  по  Закона  за  достъп  до 

обществена информация. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  връщам  на  доклад 

заявлението  за  достъп  до  обществена  информация,  което  ви 

докладвах  на  18  юли  2017   г.  То  е  от  госпожа  Мария  Спирова. 

Знаете, че ние с наше протоколно решение определихме състав на 

комисия,  която да разгледа  заявлението.  Във вътрешната мрежа в 

папка  с  моите  инициали  се  намира  протокол  от  дейността  на 

комисията. 

Те предлагат с писмо да уведомим заявителката, че исканата 

от нея информация не представлява такава съгласно чл. 2, ал. 1 от 

Закона за достъп до обществена информация. На следващо място е 
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налице  недопустимост  на  искането  поради  обстоятелството,  че 

исканите данни са лични данни. 

Проектът  на  писмо  също  се  намира  ведно  с  протокола  от 

дейността на комисията в папката с моите инициали. 

Информацията  не  може  да  бъде  предоставена  поради 

обстоятелството,  че  заявителите  в  посочените  от  заявителката 

електронни  заявления  са  декларирали  съгласие  същите  да  се 

обработват само за съответния вид избори. И отделно от горното, че 

съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, 

разпоредбите на закона не се прилагат във връзка с административно 

обслужване на гражданите, каквото по своята същност е подаването 

на електронно заявление за гласуване извън страната. 

Предлагам ви да гласуваме така представения ни проект на 

писмо  въз  основа  на  извършената  работа  от  комисията,  която  е 

разгледала заявлението и е обективирала изводите си в представения 

и подписан протокол. 

Предлагам ви с оглед последния абзац от заявлението, ако не 

възразявате,  да  допълним,  че  формата  за  публикуване  на 

непотвърдените заявления е определена и регламентирана в чл. 17, 

ал.  3,  изречение  последно  от  Изборния  кодекс.  Това  е  моето 

допълнение, ако го одобрявате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Колеги, чухте, видяхте резултата от работата на комисията. 

Чухте предложението на госпожа Ганчева. Коментари? – Не виждам. 

Тогава,  уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така 

направеното  предложение  от  госпожа  Ганчева.  Който  е  съгласен, 

моля да гласува. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
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Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаема  госпожо  Ганчева,  продължаваме  със  следващата 

точка от дневния ред, по която отново докладчик сте вие: 

4.  Доклад относно писмо от  председателя на Народното 

събрание. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-02-

2  от  21.07.2017  г.  Това  е  писмо  от  председателя  на  Народното 

събрание,  като  приложено  са  ни  изпратили  съобщение  от 

Административния отдел за депутати в Европейския парламент във 

връзка  с  прекратяване  на  мандата  в  Европейския  парламент  на 

депутат,  избран  от  Република  България  със  съответния  номер, 

заедно с приложените съобщения на френски и английски, и писмо 

от господин Ковачев. 

Към момента ви го докладвам за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  преминаваме  към  точка  пета,  по  която  отново 

докладчик е госпожа Ганчева: 

5.  Доклади  относно  писма  от  Държавната  агенция 

„Електронно управление“. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено с вх. № ЦИК-00-532/1 от 21 юли 2017 г. в оригинал, и с вх. 

№ ЦИК-00-532 от 19 юли 2017 г. по електронната поща. Всъщност 

това е представената ни за съгласуване техническа спецификация по 

обществена  поръчка  във  връзка  с  Дейност  1  от  съвместния  ни 

проект. 

Знаете, ние се запознахме, работно обсъдихме, проведохме и 

срещи по този повод,  и днес включително.  Като във връзка с това 

ви  ги  докладвам  за  сведение  и  ви  припомням  отново,  че  всички 

корекции и  обобщени бележки от  мене  и  от  госпожа Нейкова  се 
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намират  в  папка  във  вътрешната  мрежа за  днешното  заседание  с 

наименование „Бележки по технически спецификации“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам и вх. № ЦИК-00-533 от 

20 юли 2017 г.  Това всъщност  е  във връзка  с  проведената  среща 

между Държавната агенция „Електронно управление“ и Централната 

избирателна  комисия.  Изпратили  са  ни  финалния  вариант  на 

проекта, за който бяхме уведомени по разпореждане на председателя 

по  електронните  пощи  затова  къде  се  намира,  и  съответно  има 

резолюция  на  председателя  за  госпожа  Манолова  и  Тихолова  да 

бъде приобщено и да бъде извършена корекция на нашата интернет 

страница.  Госпожа  Тихолова  ме  уведоми,  че  вчера  след  обяд  е 

направена тази корекция на нашата интернет страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

С това изчерпахме и точка пета от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на точка шеста: 

6.  Доклад  по  писмо  до  главния  секретар  на  Народното 

събрание. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. № ЦИК-02-48 от 21 юли 2017  г. 

сме  получили писмо от  главния  секретар  на  Народното  събрание 

госпожа Стефана Караславова, с което ни препращат анкета, която 

се  извършва  от  Интерпарламентарния  съюз,  относно  жените 

избрани,  номинирани или назначени през 2017 г.  в  парламентите. 

Анкетата е необходима с оглед 8 март 2018  г. Изискват се данни за 

броя на жените, които са били номинирани, броя на избраните жени 

и процентното съотношение. 

Направих  запитване  до  „Информационно  обслужване“  АД, 

защото част от данните само чрез „Информационно обслужване“ АД 

можем да установим. И сме получили отговор, който е с вх. № ЦИК-

00-534 от 24 юли 2017 г. Колегите от „Информационно обслужване“ 
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АД  –  особено  благодаря  на  господин  Илия  Горанов,  са  ни  дали 

отговори  на  въпросите,  които  са  в  анкетата.  Дали  са  ни  числата, 

които трябва да впишем в анкетата. 

Аз съм разширила малко своето питане и по райони, с оглед 

на  това,  че  при  различните  наши  контакти  с  различните 

международни  организации,  обикновено  ни  искат  такава 

информация.  И  отделно  от  това  са  ни  дали  информация  и  за 

съотношение жени-мъже в районните избирателни комисии. Но ние 

ще отговорим само на анкетата. 

Отправила съм молба и до ГД „ГРАО“ чрез господин Гетов и 

в рамките на днешния ден ще получим процентното съотношение на 

избиратели  мъже-жени.  Ние  имаме  общия  им  брой  с  официално 

писмо,  но  той  ще  направи  само  заради  Централната  избирателна 

комисия и в рамките на днешния ден ще получа отговор и  този 

въпрос, който тука стои открит, но ще го впишем. 

Не  можем  да  дадем  изчисление  обаче  на  съотношението: 

гласували жени – гласували мъже и проценти, защото не се прави и 

не  се  пазят  вече  тези  данни  след  извършените  проверки.  Не  се 

създава такава база  данни. 

И  така,  виждате  проекта  за  писмо  до  госпожа  Стефана 

Караславова. 

Общият брой на народните представители, които се избират, 

е 240. Броят на избраните жени – това е към момента на формиране 

на Народното събрание, е 57. Съотношението е било 23,75 %. 

Датата на назначаването е била 12 април 2017  г. 

Общият  брой  на  народните  представители  е  240.  Броят  на 

жените е 63. Процент жени – 26,25 %, тъй като в по-късни моменти 

след назначаването на правителство, са били избрани допълнителни 

22  нови  народни  представители,  от  които  11  са  жени  –  тука 

съотношението е 50 %. 

Кандидатите за народни представители през 2017 

г. са били 4007 души. Броят на жените е 1208. Това е 

– 

30.15 %.
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Ще  отговорим  за  избирателите  по  списък  колко  е  общият 

брой – точното число, както процента жени – мъже,  също и броя. 

Избирателната система е пропорционална. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Първият и третият ред в тази табличка не се 

ли повтарят или така са го задали? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Така  са  го  задали.  Те  ще  си  го 

попълнят. Ние трябва само да им помогнем с данните, а всъщност 

Народното събрание ще попълва. Ако има нещо в повече, ще си го 

държат при себе си като статистически данни и няма да го вписват. 

В буква „Д“ съм пропуснала  да  пише, че е с преференциален 

вот. Ще го добавя - „с възможност за преференциален вот. 

Има  и  питане  какви  специални  мерки  има  за  повишаване 

участието на жени. Написала съм, че в българското законодателство 

няма предвидени специални мерки за повишаване броя на жените в 

парламента. Броят на жените в кандидатските листи се определя от 

всяка партия или коалиция съобразно нейната политика.

Други  механизми  за  поддържане  участието  на  жените  в 

последните избори. Въпросите в този раздел са от компетентността 

на  партиите  и  на  гражданите  при  издигане  на  кандидатури  на 

независими кандидати. Няма законодателни норми. 

Жени на парламентарни постове. Поставената група въпроси 

не са от компетентността на Централната избирателна комисия. Би 

трябвало да отговори Народното събрание. 

Аз си направих един труд да ги преброя на сайта, но може да 

се окаже неточно, поради което не бива да даваме отговор за неща, 

които не са наша работа. 

Това  е  писмото  с  допълнението  за  системата,  че  е  с 

възможност за преференциален вот в буква „Д“. И с допълнението 

на ГД „ГРАО“, което ви моля  да ми дадете съгласие да го нанеса 

преди изпращането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? – Не виждам коментари. 
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Колеги, подлагам на гласуване това писмо с допълнението, 

което  ще  се  случи,  и  разбира  се,  последващо  одобрение  на 

предприетите  действия  по  отношение  на  „Информационно 

обслужване“ АД и ГД „ГРАО“. 

Колеги, който е съгласен с това писмо, моля да гласува

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

С това изчерпахме и точка шеста от дневния ред. 

Продължаваме с новата точка: 

6.а. Заповед за комисия по ЗОП. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, отлагаме т. 6.а. След това ще върна. 

Продължаваме с нова точка 6.б.: 

6.б. Обществена поръчка за таксиметрови услуги. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  предишното 

заседание  докладвах  за  изготвена  документация  за  възлагане  на 

обществена  поръчка  с  предмет  „Предоставяне  на  таксиметрови 

услуги чрез  безналично плащане  с  ваучери  за  нуждите  на  ЦИК“. 

Вътре в папка заседания се намира цялата документация с проектите 

на решение, обявление и самата проектодокументация, включително 

справка  за  извършените  разходи  за  таксиметрови  услуги  по 

договори,  които  е  сключила  Централната  избирателна  комисия. 

Обръщам внимание, че срокът на договорите е до 31 август 2017  г. 

или  до  цена  30  000  лв.  Мисля,  че  няма  да  достигнем  тази  цена. 

Знаете, че точно това е причината да избързаме във времето, за да 
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можем да открием самата процедура и тя да приключи към средата 

на м. август. 

Виждате  в  проекта  на  решение  с  оглед  на  справката  за 

извършените  разходи, че е предложено да се върви към възлагане на 

обществената поръчка съгласно чл. 20, ал. 3, предложение първо – 

чрез събиране на оферти с обява. Като размерът е от 30 до 70 хиляди 

лв. като прогнозна стойност. 

В самата документация, ако имате някакви бележки, сега ги 

кажете.  Аз  лично  съм  предоставила  бележките  си  на  Николай 

Желязков,  който  е  изготвил  документацията  и  той  ги  е  нанесъл, 

включително в методиката, която е представена за изчисляване на 

комплексната оценка при разглеждане на офертите. 

Колеги,  с  проекта на решение ще открием възлагането,  ще 

одобрим  самата  документация  и  за  отговорно  лице  предлагам  да 

одобрим главен юрисконсулт Николай Желязков вече по традиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова. 

Колеги, предложения, коментари? – Не виждам. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение ведно с документацията. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4843.

С това изчерпахме точка 6.б.

Продължаваме с:

7. Доклади по писма. 

Първи докладчик по т. 7 съм аз. 
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Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  да  изпратим  писмо  до 

господин Филипов за създаване на електронна пощенска кутия на 

новия  член  на  Централната  избирателна  комисия.  Също  така  да 

изпратим  писмо  до  главния  секретар  на  Народното  събрание  за 

издаване на пропуск. 

Колеги, който е съгласен да изпратим тези две писма, моля да 

гласува. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка  е 

публикувано  писмо  с  вх.  №  НС-04-01-169/1  от  21  юли  2017  г. 

Писмото  е  от  директора  на  Дирекция  „Права  на  човека“  в 

Министерството  на  външните  работи  и  е  по  повод  предстояща 

среща с ОССЕ. 

Колеги, припомням, че ние получихме едно такова писмо в 

което ни попитаха кога считаме, че е подходящо да се проведе среща 

с ОССЕ, и ние казахме, че по всяко време при необходимост, когато 

представителите на ОССЕ пожелаят, ще осъществим такава среща. 

С  това  писмо,  колеги,  госпожа  Спасова  –  директор  на 

Дирекция  „Права  на  човека“  ни  информира,  че  в  предварителен 

порядък от ОССЕ са изразили готовност посещението да се проведе 

през  втората  половина  на  м.  септември,  ако  това  е  удобно  за 

българската страна. 

Уважаеми колеги, предлагам да отговорим, че за Централната 

избирателна комисия това е удобен период за провеждане на среща. 

Колеги, подлагам на гласуване такъв отговор. 
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Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги,  във вътрешната мрежа в моя папка с вх. № 

ЦИК-05-7 от 21.07.2017 г. е публикуван протокол за резултатите от 

проведено обсъждане на  факти и обстоятелства с представители на 

одитираната  организация,  а  именно  констатациите  на  Сметната 

палата. 

Колеги,  докладвам  ви  го  за  сведение,  а  когато  одитният 

доклад  бъде  депозиран  в  Централната  избирателна  комисия,  ще 

върна и този доклад. 

И  последно  колеги,  моля  за  вашето  внимание.  Във 

вътрешната мрежа в моята папка е публикуван проект на заповед 

във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение на госпожа 

Силвия  Грозданова.  Колеги,  виждате,  че  госпожа  Богданова  след 

съгласуване и с госпожа Грозданова,  и с госпожа Герасимова, и с 

господин Желязков, е изготвила този проект на заповед. 

Моля за вашите коментари и предложения. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  имам  две 

предложения  във  връзка  с  предложения  ни  проект  на  заповед. 

Първото ми предложение е в т. 2 изрично да се упомене кой на кого 

предава,  тъй  като  става  дума  за  материално  отговорни  лица. 

Очевидно  е,  че  госпожа  Силвия  Любенова  Грозданова,  чието 

трудово  правоотношение  ще бъде  прекратено,  следва  да  извърши 

предаването на Ганка Миткова Герасимова. И това следва да намери 

израз в заповедта. 
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Следващото ми предложение е свързано с това заповедта да 

се изготви в повече от два екземпляра, тъй като всяко едно от тези 

лица именно в качеството им на материално отговорни лица, следва 

да получи екземпляр от тази заповед, а не само да им бъде връчена 

за сведение и изпълнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте за допълнение, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в т. 1 на предложения проект 

на  заповед  предлагам  в  края  на  точката  след  „счетоводството“ 

думичката „на“ да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

В такъв случай, колеги, подлагам на гласуване този проект на 

заповед ведно с корекциите и допълненията, извършени от госпожа 

Иванова и от госпожа Нейкова. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2  (Георги 

Баханов, Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  по  тази  точка  е 

госпожа Солакова – заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, пак на предишното 

заседание  обърнах  внимание  за  една  документация  във  връзка  с 

приключване  на  работата  на  Инвентаризационната  комисия  –  че 

папката  се  намира  при  мене,  а  вътре  в  системата  трябва  да  са 

публикувани справките, включително в табличен вид за по-голяма 

прегледност,  с  оглед  на  възстановяването  на  депозити,  които  се 

намират по банковата сметка на Централната избирателна комисия. 
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Уважаеми  колеги,  напомням  в  тази  част,  че  имам  от 

Националния  референдум  за  2016  г.  от  Инициативен  комитет 

„Справедливост“ внесен депозит, без да е дължим този депозит. И 

колегите, които са приели документите, са обърнали внимание, но 

така или иначе вносната бележка е останала и парите бяха внесени 

по сметката на Централната избирателна комисия, за което имаме 

решение  на  Централната  избирателна  комисия  и  счетоводството 

отчита, че депозитът е възстановен. 

Имаме  две  групи  депозити,  внесени  за  изборите  за 

Европейски  парламент  на  първо  място,  и  на  второ  място  –  за 

изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. 

От  първата  група  –  за  европейските  избори,  виждате 

внесените депозити за участие на независими кандидати – всички са 

за предоставяне и за превежда по сметката на Фонда за лечение на 

деца, с изключение на депозита на Инициативен комитет за издигане 

на Янаки Ганчев Ганчев, за което ние на 11 февруари 2017 г., след 

представена документация и предложение от Инвентаризационната 

комисия,  имаме  протоколно  решение  за  възстановяване  на  този 

депозит. 

Както е отбелязано и в обобщената справка в табличен вид, 

допълнително  е  установено  наличие  на  жалба  от  инициативния 

комитет срещу Решение на ЦИК № 240-ЕП от 25 април 2014 г., по 

която жалба Върховният административен съд се е произнесъл като 

е  отхвърлил  жалбата  и  е  потвърдил  решението  на  Централната 

избирателна комисия, с решение от 30 април 2014 г. 

При така установената фактическа обстановка и с оглед на 

разпоредбата  на  чл.  369,  ал.  5  от  Изборния  кодекс,  излиза,  че 

Централната  избирателна  комисия  служебно  е  извършила 

заличаването на регистрацията на независимия кандидат, тъй като не 

е било налице условието за наличие на необходимия брой подписи. 

При което това протоколно решение от 11 февруари ще ви предложа 

да г отменим. 
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Във втората група от изборите за народни представители на 5 

октомври 2014 г.  всички депозити са за  превеждане по сметка на 

Фонда за лечение на деца,  с изключение на депозитите отново на 

двама  независими  кандидат,  за  които  има  решение  на  РИК  – 

Хасково,  №  31  от  2  септември  2014   г.,  и  за  втория  независим 

кандидат има решение на 25.РИК № 42-НС от 2 септември 2014 г. за 

възстановяване. 

По никакъв начин обаче в Централната избирателна комисия 

и при допълнително извършената проверка не са установени данни и 

не може да се намерят данни както за лицето с неговото ЕГН, по 

името  на  което  е  открита  банковата  сметка,  нито  самата  банкова 

сметка  като  номер.  Поради  което  ви  предлагам  и  тези  две 

протоколни решения, отново от 11 февруари 2017 г. по протокол № 

477 да бъдат отменени. 

Затова на първо място предлагам да се подложи на гласуване 

решение за отмяна на три протоколни решения по протокол № 447 

от 11 февруари 2017 г., така както ви ги докладвах, по независими 

кандидати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

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

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, въз основа на така 

представената  документация  от  Инвентаризационната  комисия  с 

представени  справки  от  председателя  на  Инвентаризационната 

комисия  госпожа  Ганка  Герасимова,  предлагам  Централната 
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избирателна  комисия да  одобри да  бъдат  преведени по сметка на 

Фонда за лечение на деца всички депозити, внесени за участие на 

независими  кандидати  в  изборите  за  Европейски  парламент  и  в 

изборите  за  народни  представители  през  2014  г.,  така  както  са 

посочени в обобщената справка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Не виждам коментари. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

докладна записка от господин Желязков за директор на Дирекция 

„Администрация“, с вх. № ЦИК-09-134 от 25.07.2017 г. във връзка с 

осигуряване  на  пулт  за  гласуване  в  Централната  избирателна 

комисия,  с  оглед  на  новия  член,  който  е  назначен  с  Указ  на 

президента на Република Българя. 

Предлага  се  да  бъдат  закупени  двубутонни  пултове  за 

гласуване. Колегите са се свързали с фирма „Рикуест“ и са поискали 

да бъде предоставена на Централната избирателна комисия оферта 

за три броя двубутонни пултове за гласуване, като единият ще бъде 

монтиран в зала № 42 – залата, в която се провеждат заседанията на 

Централната  избирателна  комисия,  а  другите  два  ще  останат  в 

резерв. 

Получена е оферта в Централната избирателна комисия. Тя е 

приложена към докладната записка. Видно от представената оферта 

стойността на трите пултове е 605 лв. без ДДС. Предложението е 
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Централната избирателна комисия да одобри този разход в размер на 

605 лв. без ДДС. 

Моля да бъде подложено на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, за трите пулта,  който е съгласен, моля да 

гласува с вдигане на ръка. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, миналата седмица 

на заседанието на 20 юли съм докладвала една оферта,  която сме 

получили  с  вх.  №  ЦИК-08-32  от  19.07.2017  г.  Тъй  като  нямаше 

никаква  допълнителна  информация,  възложихме  на 

администрацията за представяне на такава. 

В  случая  виждате  докладна  записка  от  госпожа  Лилия 

Богданова  с  вх.  №  ЦИК-09-135  от  25.07.2017  г.  От  докладната 

записка става ясно, че е извършен преглед и диагностика на два брой 

копирни  машини  в   ст.  68  и  в  деловодството  на  Централната 

избирателна комисия, с подробно описване на проблемите, които са 

били констатирани на тези две машини. 

Получената  оферта  всъщност  е  точно  за  извършването  на 

преглед и диагностика на двата броя копирни машини в размер на 

300  лв.  без  ДДС.  Предложението  е  комисията  да  одобри 

предложената  от  фирма  „Атласком“  оферта  и  да  одобри 

извършването на разходите в размер на 300 лв. без ДДС. 

Във  връзка  с  това  се  предлага  ЦИК  да  разгледа  и 

възможността за сключване на договор за поддръжка на копирните 

машини – общо 4 на брой, две от които са в гаранционен срок от три 
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години  до  23  февруари  2020  г.  Двата  са  извънгаранционни.  При 

одобрение  ще  бъде  изискана  оферта  от  фирмата,  обслужваща 

машините. 

Всички тези предложения предлагам да ги одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените 

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

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Георги  Баханов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Госпожо Солакова, моля продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка 

от  госпожа  Богданова  с  вх.  №  ЦИК-09-133  от  21.07-2017  г.  във 

връзка с протокол ЦИК-00-511 от 3.07.2017 г. за извършена проверка 

от  Инспекцията  по  труда  в  Централната  избирателна  комисия,  с 

посочени предписания – 7 на брой. Тъй като срокът за изпълнение 

на  тези  предписания  е  много  кратък,  във  връзка  с  това  госпожа 

Богданова  предлага  да изпратим писмо до Инспекцията  по труда, 

като посочим по кои предписания  срокът да  бъде удължен до 30 

септември  2017  г.  Остава  само  за  провеждането  на  началния 

инструктаж  по  безопасност  и  здраве  и  провеждания  периодичен 

инструктаж по безопасност и здраве при работа, за което ние имаме 

протоколно решение и вече са закупени съответните формуляри за 

отразяване. 

С изключение на  тези две  предписания,  за  всички други с 

подробно  посочване  на  предприетите  действия  от  страна  на 

Централната  избирателна  комисия,  да  предложим  удължаване  на 

срока до 30 септември 2017 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Не виждам коментари. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

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

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Георги  Баханов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с това 

ви  докладвам  част  от  предприетите  действия  за  изискването  на 

оферти  от  страна  на  регистрирани  служби  по  трудова  медицина. 

Докладвам получените оферти в този период: с вх. № ЦИК-08-41 от 

24.07.2017 г. и № ЦИК-08-39 от 21 юли 2017 г. Заедно  с преди това 

докладваните  ще  бъдат  предоставени  на  администрацията,  за  да 

направят предложение до Централната избирателна комисия. 

За сведение ви ги докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Това бяха вашите доклади, госпожо Солакова. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик 

госпожа Ганчева – заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви за  сведение 

вх. № ЦИК-07-80 от 18.07.2017 г. и № ЦИК-07-80/1 от 17.07.2017 г. 

Това  всъщност  са  документи,  получени  на  английски  език  и 

преводът от 20.07.2017 г. с вх. № ЦИК-07-80, а именно това е покана 

за наблюдение на президентските избори в Киргизката република, 

като  срокът  е  до  10  септември,  така  че  сега  за  сведение  ви 

запознавам. На друго заседание ще върна доклада, за да определим 

наши представители, които са се заявили. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Следващ докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с  вх.  № ПВР-06-176 от  24 

юли 2017  г. сме получили писмо от кмета на община Брацигово, с 

което ни изпраща за сведение протокол на експертна комисия от 15 

февруари 2017  г.  и акт за  унищожаване на неценни документи с 

изтекъл срок на съхранение относно изборни книжа и материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

на 23 и 30 октомври 2011 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Грозева – заповядайте. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-55/18 

от 21.07.2017 г., с което по електронна поща господин Холалеле от 

Нигерия ни е изпратил копие от своя паспорт. 

В предходно заседание с вх. №ЦИК-07-55, с индекси 14, 15, 

16 и 17 от 19 и 20 юли 2017  г. ви докладвах съответно писмо на 

Секретариата,  с  което  ни  уведомяват  на  досега  потвърдилите  се 

участници, желаещи да участват в 26-та международна конференция 

на Асоциацията на избирателните комисии от Европа – АСЕЕЕО, 

която ще се състои в София. 

В  графата:  Има  ли  нужда  от  визи  или  не,  там  където  е 

почернено  (тази  табличка  е  качена  в  предходното  заседание),  се 

оказва, че има държави и Нигерия е една от тях, които имат нужда 

от издаване на такива визи. 

Господин  Улалеле  е  получил  отговор  от  Секретариата,  а 

именно от господин Щепан Ахли,  който любезно ни е  препратил 

господин Ахли, поради което ви предлагам да възложим на госпожа 

Жекова да се изготвят индивидуални покани на тези шест или седем 

26



лица, които досега са потвърдили и които имат нужда от визи, за да 

посетят Република България. 

Отделно от това още едно предложение: да инициираме една 

среща  с  Министерството  на  външните  работи  във  връзка  със 

съдействие от тяхна страна за визите на участниците в тази 26-та 

конференция и да видим дали има някакви специфични изисквания 

за поканите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  анблок  на  гласуване  двете 

предложения. 

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

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Георги  Баханов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: И още един доклад. С вх. № ЦИК-08-

28/1 от 21.07.2017 г. сме получили оферта във връзка с наше писмо, 

с  което  сме  искали  оферти  от  фирми,  които  да  осъществят 

логистиката.  Фирмата е „Хепи травел“ ЕООД. Докладвам ви я на 

този етап за  сведение.  Пристигнали са  още три оферти,  които ви 

докладвах в предходни заседания. Срокът беше 21 юни, така че вече 

е време да ги отворим и съответно да изберем фирмата, която ще 

извърши логистиката.  Предлагам това  да  е  по  минималната  цена, 

която  са  предложили  фирмите,  тъй  като  не  сме  обявявали 

обществена поръчка за събиране на три оферти. 

Колеги,  предлагам  да  възложим  на  администрацията  да 

отвори получените оферти и да изготви таблица, която да представи 

на вниманието на Централната избирателна комисия, за да можем да 

вземем решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – 

няма.  

Предложението се приема. Да възложим на администрацията 

да  направи  преценка  и  таблица  на  офертите  и  след  това  ще  ги 

прегледаме. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги,  във вътрешната мрежа за днешна дата трябва да е 

качен файл… Не е качен. Моля да се отложи за малко по-късно, тъй 

като не е качен файлът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, господин 

Томов. 

Господин  Баханов,  заповядайте.  Вие  сте  следващият 

докладчик. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-02-

77 от 20.07.2017 г. от началника на Пето районно управление при 

СДВР  е  постъпило  писмо  в  Централната  избирателна  комисия,  с 

което ни информира, първо, че има образувана преписка по жалба от 

КЗЛД, и иска да му отговорим на няколко въпроса, а именно: дали 

има  входирана  преписка  за  регистрация  на  инициативен  комитет, 

представляван от Валентин Асенов Николов в изборите за президент 

и  вицепрезидент  за  избиране  съответно  на  Диана  Гервасова 

Димитрова – кандидат за президент, и Габриел Георгиев Герасимов 
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–  кандидат  за  вицепрезидент,  кога  е  внесена  подписката,  как  е 

представена на електронен и на хартиен носител. Има лице, което е 

подало жалба, че името му фигурира на конкретна страница и ред и 

желаят да им предоставим трите имена, ЕГН, адрес за призоваване, 

телефони  и  други  установъчни  данни  на  физическото  лице, 

представило подписката. 

Подготвил  съм  писмо  до  началника  на  Пето  районно 

управление, ведно с приложена документация, а именно: регистъра, 

който се води в Централната избирателна комисия на инициативните 

комитети  за  издигане  на  независими  кандидати  за  президент  и 

вицепрезидент,  както  и  списъкът  с  избиратели  –  съответната 

страница,  и  заявлението  от  инициативния  комитет  за  участие  в 

изборите за президент и вицепрезидент, от което е видно кое лица е 

подало това заявление и необходимите документи, както и исканите 

в  писмото от  Пето районно управление на МВР данни,  а  именно 

адрес и телефон за призоваване на същото. 

Във вътрешната мрежа в моята папка е качено писмото и ако 

няма предложения за изменение и допълнение на същото, моля да го 

подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  – 

Подлагам на гласуване този отговор. 

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

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев,  Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова,  Таня Цанева),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Това бяха вашите доклади, господин Баханов. 

Следващ докладчик е господин Сюлейман. 
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх.  № ПВР-06-

174  от  13  юли  2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило писмо от кмета на община Главиница, област Силистра – 

Неждет  Джевдет,  което  в  изпълнение  на  неговите  задължения, 

съгласно наето Решение № 4574-НС/ЕП/ПВР/НР от 21 март 2017 г. 

Припомням,  че  с  това  решение  ние  разрешихме  отварянето  на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 

материали от изборите за Народно събрание, Европейски парламент, 

президентски  избори  и  от  националния  референдум,  с  цел 

предаването  на  изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  на  републиката  от  2011  г.  на  отдел 

„Държавен архив“ в гр. Силистра. 

Към писмото са приложени заверени копия от заповедите и 

протоколите  от  извършената  работа  на  постоянно  действащата 

експертна комисия и на комисията, назначена от кмета на общината. 

Подробно има два броя описи,  съответно опис на документите за 

постоянно  запазване,  и  опис  на  документите,  определени  като 

неценни. Също така два броя протоколи за извършените действия. 

Всичко това докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. 

И следващ докладчик – Господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги, вече би трябвало във вътрешната мрежа да е качен 

файл  с  код  ЦИК-1216р.  В  него  всъщност  е  публикуван  и  ние 

изпратен от госпожа Румяна Дечева – председател на Обществения 

съвет,  списъкът  на  сега  утвърдените  представители  на 

неправителствените организации, членуващи в Обществения съвет. 

Мисля да не го изчитам – докладвам го за сведение. Имате го 

вече на компютрите си и можете да го видите. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: С оглед на вече 

взетото  решение  за  актуализация  на  информацията  на  интернет 

страницата ни. 

Благодаря, господин Томов. 

Продължаваме с: 

7.а. Доклад относно възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № МИ-27-130 от 24 юли 2017 г. Постъпило е искане от 

ОИК – Тетевен, за заплащане на две заседания. Едното е проведено 

на 24 юни 2017 г., другото – на 2 юли 2017 г. 

Заседанията са с основание чл. 30, ал. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с алинеи 3 и 4 

от същия текст. 

На първото заседание на  24 юни 2017 г.  са  присъствали  8 

членове – цялото ръководство: председател, заместник-председател, 

секретар и 5 членове на  общинската избирателна комисия. На това 

заседание  са  прекратени  пълномощия  на  общински  съветник  по 

негова  оставка.  И  освен  това  е  взето  решение  да  се  съберат 

доказателства  за  участието  в  заседания  на  общински  съветник, 

спрямо който е имало жалба, че не участвал заседания в нарушение 

на разпоредбите на ЗМСМА и са налице основания за предсрочно 

прекратяване на пълномощията му. 

Заседанието е с основание и предлагам да се заплати. 

Второто заседание а на 2 юли 2017  г., на което са разгледали 

жалбата  за  прекратяване  на  пълномощията,  която  е  постъпила  от 

един  учител  в  село  на  територията  на  общината,  както  и 

постъпилото писмо с информация от Общинския съвет, от което е 

видно,  че  общинският  съветник  действително  е  отсъствал,  но 

предварително е предупредил и е  оставил уведомление с входящ 

номер в общината, че за определен период ще отсъства и няма да 

31



може да  участва  в  заседанията.  Приели са,  че  няма  основание  за 

предсрочно прекратяване на пълномощията. 

Заседанието  е  с  основание,  да  се  изплати.  Също  са 

присъствали 8 души: цялото ръководство -  председател, заместник-

председател, секретар и 5 членове на комисията. 

Предлагам изплащане и на двете заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

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

– няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на: 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Уважаеми колеги,  докладвам  ви  за 

последващо одобрение. 

Постъпила  е  молба  от  Красимир  Василев  Вълев  – 

пълномощник  на  политическа  партия  „Обединени  земеделци“,  с 

молба  да  му  бъде  предоставен  един  екземпляр  от  Бюлетина  от 

изборите на 26 март 2017 г. за нуждите на партията, и с лична молба 

и  на  него  да  бъде  предоставен  отделно  екземпляр.  Господин 

Красимир Вълев е дългогодишен член на централните избирателни 

комисии и действително има тази колекционерска страст и за своите 

си нужда да събира бюлетините. 

Аз предлагам да му предоставим – имаме достатъчно бройки. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направеното предложение. 

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

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

– няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: И още един доклад. 

Получих по телефона запитване от  общинската избирателна 

комисия – Баните: кой общински съветник следва да бъде обявен за 

избран при предсрочно прекратяване на пълномощия на общински 

съветник:  следващият  в  листата  на  партията  или  този,  който има 

най-много преференции. 

По повод на това направих проучване на сайта на общинската 

избирателна комисия и констатирах, че при обявяване на решението 

за резултатите, няма решение, с което се обявяват резултатите като 

брой  получени  гласове  за  всяка  една  от  партиите,  което  е  от 

съществено  значение  за  определяне  на  7-процентната  бариера  за 

преодоляване на преференциите. Който има над 7 на сто, само той се 

пренарежда. 

Няма обявени Списък „А“ и Списък „Б“. Дала съм указания 

да си направят такова решение – поне протоколно, за да могат на 

базата  на  него  да  обявяват  следващите  в  листата  общински 

съветници, когато се наложи това. Да вземат решение за резултатите 

по  партии,  колко  е  7  на  сто  от  този  резултат  и  ако  има 

преподреждане в Списък „А“ и Списък „Б“, защото за различните 

партии  и  коалиции  това  число  е  различно  с  оглед  броя  на 

действителните гласове. 

33



Това  е  само  за  ваше  сведение.  Иначе  те  днеска  имат 

заседание и работят колегите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  позволете  ми  и  на  мен  два  доклада  за 

сведение. 

На  първо  място  и  с  оглед  на  факта,  че  ползвах  отпуск, 

направих среща със старото и новото ръководство на Обществения 

съвет. То ви е било представено, но на мен не беше. Направих тази 

среща и на тази среща в резюме Общественият съвет чрез своите 

представители  ме  информира,  че  анализът,  който  се  извършва  от 

неправителствените  организации  за  произведените  избори,  е  вече 

почти  готов,  като  са  взети  всички  бележки,  които  Централната 

избирателна  комисия  на  своя  среща  с  Обществения  съвет  е 

направила. Във всеки момент ние очакваме този анализ да ни бъде 

предоставен. 

На  второ  място,  на  срещата  с  Обществения  съвет 

Централната избирателна комисия е обсъждала и възможността за 

съвместни проекти, с оглед на което Общественият съвет предложи 

да се проведе една тристранна работна среща между Централната 

избирателна  комисия,  Обществения  съвет  и  господин  Дончев  за 

обсъждането на такива възможности. 

Уважаеми  колеги,  получих  обаждане  от  началника  на 

кабинета на господин Дончев във връзка с обсъждане на машинното 

гласуване.  Предложението  на  господин  Дончев  е  да  се  проведе 

среща  между  Централната  избирателна  комисия,  екипа  на 

Министерски съвет и  „Информационно обслужване“ АД в средата 

на м. август. 

Уважаеми колеги, връщаме се на отложената точка: 

6.а. Заповед за комисия по ЗОП. 

Моля за вашите предложения за комисията. 

КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам колегата Бойчо Арнаудов. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Иванова, господин Арнаудов, моля за следващо предложение, както 

и за резервни членове. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Аз  предлагам  господин  Сюлейман. 

(Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  стана 

ясно, че господин Сюлейман няма да има възможност – служебно е 

ангажиран. 

Колеги,  до  този  момент  основният  състав  на  комисията: 

госпожа Румяна Сидерова, госпожа Катя Иванова и господин Бойчо 

Арнаудов. 

Резерви, колеги? 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз предлагам Екатерина Благоева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Резервни  членове:  Милена  Радославова  и  Екатерина 

Благоева. 

Председател на комисията – госпожа Катя Иванова. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване тримата колеги от 

Централната избирателна комисия и резерви госпожа Радославова и 

госпожа Благоева, с председател на комисията – госпожа Иванова. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-

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

– няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.  Свиквам следващото заседание 

на 27 юли 2017 г. – четвъртък, в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 
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(Закрито в 13,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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