ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 554

На 27 юли 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проекти на решения относно обявяване на народен
представител.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Доклади относно съвместен проект с Държавна агенция
„Електронно управление“.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Румен Цачев, Ерхан Чаушев
4. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Йорданка
Ганчева, Иванка Грозева
5. Доклади по писма до Районна прокуратура - Русе и
Окръжен съд – Благоевград.
Докладва: Георги Баханов
6. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 27 юли 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: Точка 1 Проекти на решения относно обявяване на народен представител –
докладчик госпожа Ганчева; т. 2. Доклади относно съвместен проект
с Държавна агенция „Електронно управление“ – докладчик госпожа
Ганчева; т. 3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК – докладчик господин Цачев; т. 4. Доклади
по писма с докладчици госпожа Солакова, госпожа Ганчева и
госпожа Грозева; т. 5. Доклади по писма до Районна прокуратура Русе и Окръжен съд – Благоевград – докладчик господин Баханов, и
т. 6. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред. Днес гласуваме с машината за гласуване.
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Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към дневния ред, няколко
съобщения:
На първо място, по обективни причини от днешното
заседание отсъстват госпожа Мусорлиева, господин Андреев,
господин Пенев, господин Христов, господин Ивков, госпожа
Бойкинова, госпожа Матева, госпожа Цанева и госпожа Нейкова.
На второ място, колеги, публикувано е във вътрешната
мрежа в моята папка. С вх. № ЧМИ-01-27 от 25 юли 2017 г. е
получено писмо от администрацията на президента на Република
България, с което се изпраща препис от Указ № 162 от 24 юли 2017
г., с който указ президентът на републиката насрочва частичен избор
за кмет на кметство Нивянин, община Борован, област Враца на 8
октомври 2017 г.
Докладвам ви го за сведение.
На следващо място, колеги, отново в моята папка, с вх.
№ ЦИК-07-86 ви докладвам получено писмо от госпожа Жвания –
председател на Централната избирателна комисия на Грузия. С това
писмо в отговор на наше писмо госпожа Жвания от името на
Централната избирателна комисия на Грузия и от свое име
специално благодари на Централната избирателна комисия на
България за сътрудничеството, установено между двете комисии,
оценява високо ангажираността ни и изразява благодарност за
предоставената подробна информация относно опита ни с
неправителствени организации, които наблюдават избори и за
споделяне на модела на Обществения съвет към ЦИК – платформа,
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която според госпожа Жвания подпомага изграждането на доверие
между изборната администрация и гражданския сектор.
Отново за сведение, колеги.
И на последно място, в отговор отново на наше писмо до
АСЕЕЕО сме получили с вх. № ЦИК-07-55 от 27.07.2017 г., с което
АСЕЕЕО би искала да посочим и темите, и модулите, в които
нашите лектори ще участват с презентации по време на
Международната конференция, която ще се проведе на 8 – 10
ноември 2017 г. в София, България.
С оглед на това, колеги, ви моля да заявите при мен своите
теми, за да може да бъде подготвено писмо, което да бъде изпратено
на Генералния секретариат на АСЕЕЕО.

Колеги, преминаваме към разглеждане на точка първа от
дневния ред:
1. Проекти на решения относно обявяване на народен
представител.
Докладчик по тази точка е госпожа Ганчева. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-02-65/26.07.2017 г., с което председателят на Народното
събрание приложено са ни изпратили Решение на Народното
събрание, прието на 26 юли 2017 г., с което са прекратени
пълномощията на народния представител Живко Иванов Мартинов,
избран от листата на Политическа партия „ГЕРБ“ в Осми изборен
район – Добрички, на изборите за народни представители в 44-то
Народно събрание, като моли Централната избирателна комисия да
обяви за народен представител в Осми изборен район – Добрички.
Пълномощията са прекратени на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Изборния кодекс.
Колеги, същевременно на мой доклад е разпределено
заявление с вх. № НС-22-316/26.07.2017 г. от господин Живко
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Николов Желязков, който заявява и декларира, че не желае да бъде
обявяван за избран за народен представител от листата на
Политическа партия „ГЕРБ“ в Осми изборен район – Добрички.
След като извърших справка в Списък „А“ и в Списък „Б“,
установих, че с прекратяването на пълномощията на народния
представител Живко Иванов Мартинов, за нас възниква задължение,
съгласно чл. 302, ал. 1 да обявим следващия в списъка, а именно
Живко Николов Желязков.
При съобразяване със заявлението за отказ да бъде обявен за
избран, следва да обявим госпожа Даниела Добрева Димитрова.
Съобразявайки практиката на Централната избирателна
комисия, съм ви предложила два проекта за решение, които се
намират в папката с моите инициали.
Първият проект на решение е свързан със заявлението, което
ви докладвах, за отказ да бъде обявен за избран за народен
представител Живко Николов Желязков. И следващият проект на
решение е на базата на това решение, ако го приемем, да обявим
следващия в Списък „Б“, като съм съобразила и практиката, и
коментираното по време на конституирането на сегашното 44-то
Народно събрание. Правя си обаче и една автокорекция в първия
проект на решение с № 4824: „реши да не обявява за народен
представител“, а не за избран. Така е по-добре и мисля, че такава ни
е практиката в повечето решения.
Предлагам да се запознаете с проектите и да ги подложите на
гласуване, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако възприеме докладчикът, една
съвсем малка редакция в мотивната част: „следващия по ред
кандидат“, за да се знае, че е следващият, а не прескачаме някого
другиго.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би като му изпишем името, да
добавим, че той е „следващият по ред кандидат“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Виждам, че се приема от залата.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Във връзка с посочените в първия проект
за решение правни основания, аз предлагам да бъде „На основание
чл. 57, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс…“ Да
не е „във връзка с прилагането“ и да бъде чл. 302, ал. 1, тъй като чл.
302 урежда редица хипотези.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз приемам да бъде така. Просто
това е възприето от предишна наша практика, но по принцип
приемам, защото обявяването при предсрочно прекратяване
пълномощията са народен представител, е уредено в чл. 52, ал. 1, а
следващите уреждат други случаи. Така че аз лично като докладчик
приемам, че така е по-прецизно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, по това предложение? – Не виждам коментари.
Други предложения и коментари има ли? – Уважаеми колеги,
не виждам други коментари.
В такъв случай, колеги, подлагам на гласуване така
предложения ни проект на решение заедно с корекциите, направени
в залата: „следващият по ред“, отпадане на прилагането, да се
позовем на чл. 302, както и „за избран“.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4844-НС.
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Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващия проект. Вие го
представихте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Със следващия проект на решение
ще обявим на базата на току-що приетото решение, следващия след
лицето, което се отказва и за което приехме решение, а именно
госпожа Даниела Добрева Димитрова, която е първа в Списък „Б“.
Предлагам ви, каквато е и практиката ни, в основанията да
добавим и току-що приетото Решение № 4844-НС. За това в проекта
на решение има празно място по отношение на номера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, имате ли коментари, предложения? – Не
виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение, ведно с допълнението на току-що взетото решение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4845-НС.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам да гласуваме във
връзка с приетите току-що две решения, едно писмо до председателя
на Народното събрание, с което да изпратим нашето Решение
№ 4845-НС, и съответно такова писмо за обнародването на това
решение в „Държавен вестник“. Предлагам да гласуваме анблок, ако
колегите не възразяват, двете писма. Те са стандартни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Не виждам възражения.
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Колеги, подлагам анблок на гласуване така направените
предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния ред.

Преминаваме към разглеждането на точка втора:
2. Доклади относно съвместен проект с Държавната
агенция „Електронно управление“.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, знаете, че във връзка с
проведената среща по-рано тази седмица по повод съгласуване на
техническата спецификация, беше разменена кореспонденция, за
която членовете на Централната избирателна комисия бяха
уведомени. От Държавната агенция „Електронно управление“ ни
изпращаха коригирана документация на базата на нашите бележки и
проведените срещи, съответните разпореждания на председателя и
обмяна на информация. Тя е с вх. № ЦИК-00-532/3 от 25.07.2017 г.
Също така сме получили писмо по имейла с вх. № ЦИК-00-535 от
25.07.2017 г., че ще се проведе среща на екипа на управление на
проекта с вчерашна дата, от 15,45 ч., за която членовете на ЦИК бяха
уведомени. Както и отново с вх. № ЦИК-00-532/2 от 25.07.2017 г. –
Бележки по техническо задание. И днес, колеги, е получен
окончателният файл на база вече на проведената среща и всички
нанесени корекции, с вх. № ЦИК-00-532/4 от 27.07.2017 г.
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Аз проведох вчера разговор след срещата с нашия
представител госпожа Веселина Тихолова, в срещата на този екип на
управление, и ви предлагам сега тези неща да ги приемем за
сведение и по преценка на председателя да прекъснем, да обсъдим
работно, да изслушаме колегата Тихолова и тогава да вземем
информирано решение.
Доколкото разбирам и бях информирана, всички наши
бележки са възприети в това техническо задание. Това, което те
говориха на срещата с Агенцията и обясниха, също е било отразено.
Аз лично нямах време с оглед часа на пристигане на последния
вариант, да се запозная, така че към момента ви го докладвам за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, след като изчерпим точките от дневния
ред, ще дам почивка, за да можете всички да се запознаете в детайли
с последния вариант, след което ще продължим заседанието си с
оглед съгласуването на техническите спецификации и критериите за
подбор.
Благодаря, госпожо Ганчева.

Продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е господин Цачев – заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам ви искане за изплащане на
възнаграждение за дежурство и заседание, постъпило от общинската
избирателна комисия – Плевен, с вх. № МИ-27-129 от 20 юли 2017 г.
Дежурството е дадено от двама членове на комисията на 17 юли, за
подготовка на заседанието на комисията, което се е провело на 18
юли 2017 г. в присъствието на всички членове на комисията.
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Дежурството и заседанието са в съответствие с наше Решение
№ 2901-МИ от 5.11.2015 г., като заседанието на комисията е във
връзка с подадена молба от двама кандидати за общински съветници
от Местните избори през 2015 г., които тогава обжалваха резултата
от местните избори. И с тази молба те искат прекратяване
пълномощията на други двама вече избрани общински съветници в
Общинския съвет – Плевен.
С решението си общинската избирателна комисия е оставила
без разглеждане молбата, тъй като към нея не са приложени
посочените в молбата доказателства, въз основа на които се иска
прекратяването на пълномощията.
Предлагам да гласуваме решение, с което да се уважи
искането за изплащане на възнагражденията. Към преписката са
приложени справка и контролен лист за предварителен контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев за детайлния доклад.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Чаушев – заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-131 от
24.07.2017 г. сме получили искане от общинската избирателна
комисия – Крумовград, за изплащане на възнаграждение за
проведени заседания и дежурства.
По преписката има съответният контролен лист и счетоводна
справка. По същество става въпрос за подаден сигнал за
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прекратяване на правомощията на общински съветник. Колегите са
провели три заседания и съответно едно дежурство по въпросния
случай.
И така, на 17.03.2017 г. е проведено заседание, на което са
присъствали председател, заместник-председател и 8 членове, на
което са разгледали постъпил сигнал за прекратяване правомощията
на общински съветник. На това заседание, те са разгледали сигнала
и са поискали допълнителни доказателства – написали са писма за
искане на допълнителни документи. На основание т. 2.1., буква „м“
от наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г., предлагам да им се
изплати това заседание.
После са провели още едно заседание на 29 март 2017 г., на
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар
и 8 членове, на което съответно са разгледали документи във връзка
със случая и са искали допълнителни въз основа на получените,
поради което на основание т.2.1., буква „м“ от Решение № 2901-МИ
от 5.11.2015 г. на Централната избирателна комисия, предлагам да
им се изплати и това заседание.
В крайна сметка са провели и още едно заседание на 19 юли
2017 г., на което са присъствали председател, заместникпредседател, секретар и 8 членове, на което съответно са взели
решение да отклонят сигнала и съответно на основание т. 2.2. от
Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, предлагам и това да им
се изплати.
Съответно се иска и едно дежурство за подготовка на
заседанието на 19 юли 2017 г. от секретаря, който е подготвил
цялата документация по преписката, поради което предлагам да му
се изплати дежурство за подготовката на това заседание, на
основание т. 12, буква „а“ от Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.
Предлагам да им се изплати исканото възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.

12
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме и точка трета от дневния
ред.
Преминаваме към разглеждането на точка четвърта от
дневния ред:
4. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Солакова – заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
докладна записка с вх. № ЦИК-09-137 от 26.07.2017 г. относно
корекции по бюджета на Централната избирателна комисия, с оглед
на извършените трансфери въз основа на решенията на ЦИК за
одобряване на възнаграждения за членовете на ОИК.
Моля да погледнете във вътрешната мрежа и да утвърдим
тези корекции, като упълномощим госпожа Алексиева да направи
корекциите, за което да уведоми министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги? – Подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата преписка е тримесечният
отчет за касовото изпълнение по бюджета на Централната
избирателна комисия. Всъщност това е за първото полугодие на
2017 г. – вх. № ЦИК-09-136 от 26.07.2017 г. Доста са приложенията.
В изпълнение на указания по ДДС № 04 от 28.06.2017 г. на
Министерството на финансите, са изготвени тези отчети за касовото
изпълнение, оборотната ведомост и всички необходими приложения
като отчетна информация към 30.06.2017 г.
Тази информация е изпратена в Министерството на
финансите на отговорния служител от Дирекция „Държавно
съкровище“. Получен е статус „Одобрен“ и сега ни се представя за
утвърждаване. Информацията в Министерството на финансите се
изпраща по уеб базираната система, а по електронен път – на
Сметната палата.
Разбира се, председателят и главният счетоводител подписват
както обяснителни записки, така и декларации за съответствие, за
което предлагам заедно с одобряването на тези представени отчетни
документи, да приемем и решение за упълномощаването им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-00-540
от 25 юли 2017 г. Постъпило е по електронната поща писмо с искане
за освобождаване на банкова гаранция по договор от 11.07.2016 г. за

14
осигуряване на самолетни билети. Съгласно чл. 4, ал. 10 от договора,
възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в
7-дневен срок, считано от деня на писменото поискване.
В случая, тъй като сме получили само едно писмо по
електронната поща, предлагам да възложим на юрисконсулта, който
отговаря за изпълнението на договора, да уведоми фирмата да ни
представи писмено искане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението.
Режим на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-02-51 от
27.07.2017 г. – писмо от главния секретар на Народното събрание,
във връзка с наше писмо, с което поискахме документи във връзка
със замерванията, осъществени в помещенията, предоставени на
Централната избирателна комисия. Нашето писмо е от 19.07.2017 г.
Въз основа на така представеното наше искане, те са ни
предоставили копия от всички документи, удостоверяващи
извършения контрол, заедно със сертификат за контрол от
18.09.2014 г.
Докладвам ги за сведение на Централната избирателна
комисия. Копие от писмото на главния секретар и от приложенията
да се предоставят на главен юрисконсулт госпожа Лилия Богданова,
за да може да се приложат към досието по здравословни условия на
труд в Централната избирателна комисия.
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Уважаеми колеги, във връзка с поддържането на рубрика за
частични избори и с оглед на необходимостта от предоставяне по
бърз и лесен начин в помощ на общинските избирателни комисии
при произвеждането на частични избори, и с оглед на констатирани
досега пропуски в тази работа, във вторник възложих на госпожа
Милена Радославова да извърши преглед на предишните ни рубрики
от „Архив“ и да направи съответно предложения, които счете за
необходими за допълване на списъка на решенията, които трябва да
бъдат публикувани в тази рубрика.
Получих справката тази сутрин от нея, а тя е посочила
решения, които трябва да бъдат публикувани заедно с Решение
№ 4417 от 7 март 2017 г. относно приложимите решения. Това са
допълнителни решения, които трябва да се публикуват. В образци на
книжа отново ще помоля и ще обърна внимание да бъдат
публикувани актуалните образци, за да може всички заинтересувани
лица, а най-вече общинските избирателни комисии, лесно и бързо да
се справят със задачите във връзка с това.
Предлагам да възложим на юрисконсулт Милена Радославова
изпълнението на тези задачи по публикуването на относими
решения и други документи в рубриката за частичните избори за 8
октомври 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, следващ докладчик по тази точка е
госпожа Ганчева – заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с изпратените от
нас писма до районните прокуратури във връзка с писмото на ГД
„ГРАО“ за извършени проверки и съответно установено гласуване в
нарушение на Изборния кодекс или т.нар. двойно гласуване, след
като обсъдихме с колеги и с председателя в оперативен порядък, ви
предлагам проект на писмо, което е изготвено от юрисконсулт
Милена Радославова и е в папката с моите инициали във вътрешната
мрежа.
Писмото е до Върховна касационна прокуратура, като
цитираме нашите изходящи писма до съответните районни
прокуратури, които знаете, че изпращахме с копие до ВКП, да
помолим Върховна касационна прокуратура да даде указания на
прокуратурите по писмата проверката в избирателните списъци да
бъде извършвана само по отношение на посоченото лице на
съответния маркиран ред – знаете, че ние го повдигаме и в
конкретните случаи е със зелен маркер, за да е по-ясно и да няма
объркване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
госпожо Ганчева. (Реплики.)
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви и писмо с вх.
№ ЦИК-07-84 от 25.07.2017 г. по молба на колегата Нейкова, ведно с
превода с вх. № ЦИК-07-84/1 от 26.07.2017 г. То е от директора
господин Камерън на съответната организация, който ни е уведомил
и ни е приложил графика за 2017 г. за работни групи по
професионално развитие, базирани в Лондон, на съответните теми.
Приложен е и графикът на работните групи. Госпожа Нейкова е
отбелязала, че за м. септември частта, която съвпада с обхвата на
дейност и правомощията на ЦИК, е „Менажиране на избори:
технологии и перспективи“.
Докладвам го за сведение и запознаване, ако някой колега
поиска да се върнем евентуално на този въпрос с конкретно
предложение.
Докладвам отново по молба на колегата Нейкова и вх. №
№ ЦИК-07-26-26 от 25.07.2017 г., ЦИК-07-26-27 от 28.07.2017 г.,
ЦИК-07-26-28 от 26.07.2017 г. и ЦИК-07-26-29 от 27.07.2017 г. Това
всъщност оригинали ведно с преводи във връзка с Международни
електорални награди за 2017 г. Това е писмо, изпратено ни от
Международния център за парламентарни проучвания в
Международния център, като ни се припомня, че номинациите ще се
приемат само да 31 юли 2017 г. и къде да се излъчат номинациите.
Аз си спомням, че във връзка с така приетите доклади на
колегата Цачев във връзка с ходенето на колегите в ICPS, ние от
предходни мои доклади в предходни години мисля, че имахме
практика да го изпращаме на Обществения съвет. Така че предлагам
да го изпратим с едно писмо на Обществения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.
Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, във връзка с предходен мой доклад от
предишното заседание, относно получена кореспонденция във
връзка с провеждането на 26-та Международна конференция на
Асоциацията на избирателните комисии от Европа, Централната
избирателна комисия взе две протоколни решения.
Предлагам на вашето внимание писмо до Министерството на
външните работи. Проектът на писмото е в моята папка от днешна
дата с № 11339. То е адресирано до госпожа Мария Спасова –
директор на Дирекция „Права на човека“, и до господин Бойко
Хаджийски – директор на Дирекция „Консулски отношения“, с
което ги молим да съдействат при издаването на визи на
участниците в конференцията, които се нуждаят от такива.
Най-отдолу, под № 07-18 ви предлагам да се запознаете с
досега потвърдилите участие лица, които получихме по
електронната поща от Секретариата на АСЕЕЕО. Предлагам те да
бъдат изпратени към този момент като приложение. След
регистрирането на нови нуждаещи се такива, ще продължим да
изпращаме към Министерството на външните работи постъпилите
предложения.
Ако сте съгласни с текста на писмото, моля да видите и
следващата покана, която сме подготвили. Също взехме протоколно
решение за това. Поканата ще бъде индивидуална за всеки един от
участниците, потвърдили своето участие, които се нуждаят от визи.
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Съгласувахме я с Консулския отдел и те ни посъветваха да включим
последното изречение към поканата. Ако сте съгласни с текста, ви
предлагам да гласуваме и да бъдат изпращани първо своевременно
до Министерството на външните работи, и съответно до
участниците, които имат нужда и са заявили и потвърдили своето
участие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
госпожо Грозева.
Колеги, коментари по двете писма? – Не виждам.
Подлагам ги анблок на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме и точка четвърта от дневния ред.

Преминаваме към разглеждането на точка пета:
5. Доклади по писма до Районна прокуратура - Русе и
Окръжен съд – Благоевград.
Докладчик по тази точка е господин Баханов – заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-09-4 от
25.07.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
искане до председателя на Централната избирателна комисия от
Окръжна прокуратура – Русе, във връзка с работата по една
преписка по описа на Окръжна прокуратура – Русе. Искат да им
предоставим подписката, събрана в подкрепа на Веселин Марешки,
с която той е издигнат като кандидат за президент на президентските
избори през 2016 г. и по възможност да предоставим исканата
информация в електронен вариант, за което ще ни бъдат благодарни.
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(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, предлагам и съм изготвил придружително
писмо, с което да изпратим на Окръжна прокуратура – Русе, в
електронен вариант подписката, а именно диск, който съдържа
подписката в подкрепа на Веселин Марешки в електронен вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-18-10 от
25.07.2017 г. в Централната избирателна комисия до председателя й
е постъпило искане от Окръжния съд в Благоевград. Във връзка с
тяхно въззивно наказателно дело от общ характер желаят да им
бъдат предоставени заверени копия от съхранявани протоколи на
секционна избирателна комисия с посочен номер в с. Бабяк, община
Белица, област Благоевград, за резултатите от изборите за кмет на
община Белица, общински съветници, кмет на с. Бабяк, президент и
вицепрезидент на Република България, произведени на 23.10.2011 г.,
като са посочили и конкретните фабрични номера.
Желаят също така да им бъде предоставена и справка дали от
тази секционна избирателна комисия са предавани сгрешени
протоколи или чернови на протоколи за посочените избори, като в
случай че такива са предавани, да се предоставят заверени копия от
тях. И ни уведомяват, че съгласно писмо от община Белица всички
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протоколи с резултатите от посочените избори са предадени на
съхранение в Централната избирателна комисия.
Възложих да се издирят исканите документи, ако се съдържат
в архива на Централната избирателна комисия, на служителя в ЦИК
Стоян Русинов, който е предоставил протокол от секционната
избирателна комисия, а именно протокол с фабричен № 2311 само за
избор на президент и вицепрезидент на Република България – първи
тур. Мисля, че ние сме предоставили и за втория тур.
Само искам да кажа на членовете на Централната
избирателна комисия, че както казах в доклада си, те желаят
протоколи за избор на кмет на община Белица, кмет на с. Бабяк и
избиране на общински съветници, такива протоколи вече не се
съдържат в архива на Централната избирателна комисия, а същите
са предадени за унищожение.
Колеги, предлагам, тъй като имаме изх. № МИ-00-97 от
22.06.2016 г. до госпожа Стефка Петрова – директор на Централен
държавен архив, с което сме у предоставили за сведение акта за
унищожаване на ценни документи с изтекъл срок за съхранение от
произведените избори за общински съветници и кметове през 2011
г., одобрени с протоколно решение на Централната избирателна
комисия от 16 юни 2016 г., както и самия акт, потвърден от
заместник-председателя на ЦИК Мария Мусорлиева от 22.06.2016 г.
– Акт за унищожаване на ценни документи с приложен към него
списък на документите, които са унищожени, както и членовете на
Експертната комисия, която е назначена с решение и заповед на
председателя на Централната избирателна комисия. И в който в т. 10
е посочено, че са предадени за унищожаване и протоколи на
секционните избирателни комисии с резултати от първи и втори тур
от изборите за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври
2011 г.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, по повод на така докладваната преписка, нека към
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настоящия момент да е за сведение и запознаване, за да можем след
това да направим един прецизен отговор.

6. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, позволете ми в т. „Разни“ много кратки доклади.
Колеги, на първо място във вътрешната мрежа в папка на
госпожа Цанева е публикувана Декларацията от Делхи относно
развитието на изборния капацитет. Знаете, че двама колеги от
Централната избирателна комисия са командировани да участват
там. В момента, в който тази декларация беше получена в
Централната избирателна комисия, тя е и преведена, като и
декларацията на английски, и преводът са изпратени на нашите
колеги, за да подпомогне тяхната работа.
Колеги, моля запознайте се и ако считате, че в тази
декларация има въпроси и теми, които Централната избирателна
комисия на България не може да подкрепи, своевременно да
уведомим нашите колеги в Индия. Декларацията е в папка на
госпожа Цанева с вх. № ЦИК-07-51-17. До края на заседанието, след
като дам почивка, ще ви помоля и за това.
На второ място, колеги, моля за вашите корекции, коментари
и допълнения по предложения от госпожа Сидерова анализ по повод
произвеждането на референдуми до следващия вторник.
И отново напомням за текстовете, свързани с анализа на
произведените избори.
Колеги, с това давам 30-минутна почивка, в която да
прегледаме последния вариант на „Технически спецификации и
критерии за подбор“, след което ще продължим заседанието.
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(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! Продължаваме днешното заседание на Централната
избирателна комисия, като връщаме в дневния ред точка втора:
2. Доклади относно съвместен проект с Държавната
агенция „Електронно управление“.
Мисля, че всички успяхме да се запознаем с предоставения
ни окончателен вариант на „Технически спецификации и критерии
за подбор“ по Дейност 1 от съвместния ни проект с Държавна
агенция „Електронно управление“.
Колеги, коментари, предложения? – Аз имам едно
предложение, колеги.
На стр. 18 от техническата спецификация един от основните
рискове за успешното изпълнение на договора – последен риск, да
бъде преформулиран така: „Отказ на адресиран/адресирания
разработчик/разработчици на Система за дистанционно електронно
гласуване, да предостави/предоставят тестова версия за извършване
на симулации“.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване тази корекция.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване съгласуването на
така представената „Техническа спецификация и критерии за
подбор“, с вече гласуваната корекция.
Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме, за да приключим по тази точка.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по изпратения ни проект на
договор, който не е в окончателния си вариант, така както сочат и от
Агенцията, и отразените промени във връзка с осъществяването на
текущия контрол, който беше предмет на срещата между двете
институции, доколкото аз разбрах от работното обсъждане на
проекта на договор, по предложение на колегата Катя Иванова
предлагаме да бъдат направени следните корекции в частта или поточно казано в коментара, който е на стр. 31 от проекта на
неокончателния договор, а именно, че предвиденият текущ контрол
би следвало да намери систематично мястото си в Раздел трети от
„Права и задължения на изпълнителя“. И да предложим това на
Агенцията.
Като по отношение на направения коментар на стр. 22, а
именно да се произнесем по употребата на думата „концепция“ с
оглед предмета на договора и чл. 1 от проекта на неокончателния
договор, доколкото разбрах, ние работно се обединихме да
отбележим пред Агенцията, че според нас подробното описание на
поръчката, включая и поддейностите, които са описани в
техническата спецификация, следва да бъдат обективирани в чл. 1, а
именно в този раздел „Предмет на договора“.
И на обсъждането стана въпрос и за няколко работни
технически забележки, които в оперативен порядък да им бъдат
предадени, като в преамбюла на договора има едно отбелязване и
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съответно една думичка е пропусната в „Цена, ред и срокове на
заплащане“, ако правилно съм разбрала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, колега Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Само да допълня.
Колегата Ганчева възпроизведе забележките в резултат на
работното обсъждане. Там където в настоящия вариант на договора
ни се допълва текстът относно Раздел седми „Отчетност и приемане
на възложената работа“ – и там да остане възможността експерт от
Централната избирателна комисия, назначен със заповед, да
осъществява последващ контрол. Да отпадне от там само текущият
контрол. Иначе текстът да се запази.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, други предложения по повод
неокончателния вариант на договора? – Не виждам.
В такъв случай, колеги, подлагам на гласуване изпращането
на писмо до Държавната агенция „Електронно управление“ със
съгласуването, което извършихме преди малко на техническите
спецификации и с тези корекции по договора.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.

И колеги, последна точка от днешния дневен ред:
5. Доклади по писма до Районна прокуратура - Русе и
Окръжен съд – Благоевград.
Заповядайте, господин Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, след проведения
разговор с кмета на община Белица се установи безспорно, че
вторият и третият екземпляр от исканите от състав на Окръжен съд –
Благоевград протоколи от с. Бабяк от конкретно посочената секция в
писмото на Окръжния съд в Благоевград, се съхраняват в община
Белица и затова съм подготвил отговор до Окръжния съд в
Благоевград, който е качен във вътрешната мрежа в моя папка.
Моля да го погледнете.
Описал съм, че им изпращаме протоколите от тази секции от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30
октомври 2011 г. – първи и втори тур. И съм описал, че съгласно акт
за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение
от 15 юни 2016 г., одобрен с протоколно решение на ЦИК от 16 юни
2016 г., протоколите на всички секционни избирателни комисии с
резултатите от първи и втори тур от изборите за общински
съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., които са били на
съхранение в Централната избирателна комисия, са унищожени
поради изтичане на срока им за съхранение в ЦИК, а вторите и
третите екземпляри се съхраняват в община Белица, област
Благоевград, откъдето същите могат да бъдат изискани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари по това писмо? – Не виждам.
Подлагам го на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Благодаря ви за активното
участие в заседанието.
Свиквам следващото заседание на комисията на 1 август
2017 г., вторник, в 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

