
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 555 

На  1  август  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

Руен. 

Докладва: Румен Цачев

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Катя Иванова

3. Доклади относно отваряне на запечатани помещения. 

Докладват: Румен Цачев, Ерхан Чаушев

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват:  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман

5. Доклади по писма. 

Докладват:  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова, Росица Матева, Йорданка Ганчева,  

Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Метин 

Сюлейман

6. Разни.



ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Александър 

Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка 

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова, 

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар 

Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова 

и Таня Цанева. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  1 август  2017 г. 

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

Проект на  решение относно промяна в състава  на  ОИК – Руен – 

докладчик господин Цачев; т. 2. Доклади по дела, жалби и сигнали – 

докладчик  госпожа  Иванова;  т.  3.  Доклади  относно  отваряне  на 

запечатани помещения – докладва господин Цачев; т. 4 – Доклади 

относно  искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  –  с 

докладчици госпожа Матева и господин Цачев; т.  5 – Доклади по 

писма  с  докладчици  госпожа  Грозева,  госпожа  Нейкова,  госпожа 

Матева, госпожа Ганчева, аз и госпожа Иванова; и т. 6 – Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моля  да  ме  включите  в  точката  за 

изплащане  на  възнаграждения,  и  отваряне  на  помещения  и  да 
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направя едно съобщение: към 11 ч. мисля, че няма да има кворум 

поради заседанието на комисия… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Чаушев,  ще дам почивка в 11 ч.  и моментът,  в  който членове на 

комисията се освободят, ще продължим заседанието. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в т. 4 и в т. 5 в така предложения дневен ред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Други 

предложения? – Не виждам. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, днес по обективни причини от заседанието отсъстват 

госпожа Цанева,  госпожа Солакова,  госпожа Бойкинова,  господин 

Христов, господин Ивков, госпожа Мусорлиева и господин Баханов. 

Господин Андреев ме е уведомил, че ще закъснее.  

Уважаеми колеги, преди да преминем към дневния ред, бих 

искала да ви информирам, че в „Държавен вестник“,  бр.  61 от 28 

юни 2017 г. е обнародван Указ № 157 на президента за назначаване 

на колегата Стефанова за член на Централната избирателна комисия. 

Също така в „Държавен вестник“, бр. 62 от 1 август 2017 г. е 

обнародван Указ № 162 на президента на републиката за насрочване 

на частичен избор за кмет на кметство Нивянин, община Борован, 

област Враца, на 8 октомври 2017 г., както и Решение № 4845-НС от 

27  юли  2017  г.  на  Централната  избирателна  комисия,  относно 

3



обявяване на госпожа Димитрова за народен представител от Осми 

изборен район – Добрички. 

За сведение, колеги. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1.  Проект на решение относно промяна в състава на ОИК 

– Руен. 

Докладчик е господин Цачев. 

Уважаеми  колеги,  може  да  отворите  вътрешната  мрежа  за 

заседанието  днес.  В  папката  на  господин Цачев  това  е  проект № 

4827. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № МИ-15-277 от 25.07.2017 г. 

е постъпило писмо от общинската избирателна комисия – Руен, за 

промяна в състава на комисията. Към писмото са приложени молба 

от член на комисията за освобождаването му от заеманата длъжност, 

предложение от упълномощен представител на Коалиция от партии 

„Патриотичен  фронт  -  НФСБ  и  ВМРО“,  като  на  мястото  на 

освободения  член  на  комисията,  да  бъде  назначен  Войн  Войнов, 

декларация от Войн Войнов по чл. 75 и другите от Изборния кодекс, 

решение на общинската избирателна комисия – Руен, решението за 

създаване на коалицията, както и удостоверение по фирмено дело на 

Софийски градски съд и пълномощно в полза на Димитър Марчев. 

Допълнително, след проведен разговор, с вх. № МИ-15-277 от 

31  юли 2017 г.,  в  ЦИК е  постъпило от  ОИК – Руен,  и  копие  от 

дипломата  за  завършено  висше  образование  на  предложения  за 

назначаване нов член на комисията. 

Предвид изложеното, колеги, налице са всички необходими 

документи  за  извършване  на  промяна  в  състава  на  комисията. 

Предлагам да приемем решение, с което да освободим като член на 

ОИК  –  Руен,  в  община  Руен,  област  Бургас  Момчил  Димитров 

Марчев  и  да  анулираме  издаденото  му  удостоверение,  като  на 
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негово място за член на комисията да бъде назначен Войн Цветков 

Войнов,  след  което  да  му  бъде  издадено  и  съответното 

удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 

Уважаеми колеги, има ли коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4846-МИ/НР. 

Уважаеми колеги,  във връзка с взетото току-що решение и 

другите решения, включително протоколът и кореспонденция, както 

и  с  оглед  на  факта,  че  днес  по  обективни  причини  отсъстват  и 

госпожа Мусорлиева, и госпожа Солакова, предлагам функциите за 

секретар днес да бъдат изпълнявани от господин Цачев. 

Господин Цачев, предполагам, не възразявате. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, изчерпахме точка първа от дневния ред. 
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Преминаваме към точка втора:

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

сведение постъпила в Централната избирателна комисия с вх. № НС-

08-116  от  27.07.2017   г.  частна  жалба  до  Върховния 

административен съд, срещу Определение № 8807 от 6.07.2017 г. по 

административно дело № 7083/2017 г. 

Жалбата  е  подадена  от  Димитър  Любчов  Геров, 

представляващ Български национален съюз „Нова демокрация“ чрез 

пълномощника  Боян  Боянов  Станков  –  Расате,  упълномощен  от 

отговорния секретар на партията Борис Филипов Иванов. 

Само ще ви припомня,  че определението е  постановено по 

жалба на  партията  срещу наше Решение № 4704-НС от 11 април 

2017  г., с което решение Централната избирателна комисия отказа 

да възстанови безлихвения депозит на цитираната от мен партия, той 

като  бе  налице  и  хипотезата  на  чл.  130  и  чл.  131  –  отказана 

регистрация. 

Определението на Върховния съд не подлежи на обжалване. 

Независимо  от  това,  срещу  същото  е  постъпила  частна  жалба. 

Запознавайки  с  константната  практика  на  Върховния 

административен съд считам, че същата следва да бъде оставена без 

разглеждане,  но  така  или  иначе  ще  бъде  администрирана  към 

Върховния административен съд, който ще се произнесе по нея. 

Докладвам ви я за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова. 

Колеги, продължаваме с точка трета: 

3. Доклади относно отваряне на запечатани помещения. 

Първи докладчик е господин Цачев. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, постъпило е писмо в Централната 

избирателна комисия с вх. № НС-14-44 от 31 юли 2017 г. от Георги 

Стаменов  –  кмет  на  район „Централен“,  община  Пловдив,  област 

Пловдив,  с  искане  за  разрешаване  отваряне  на  две  запечатани 

помещения. Това са Склад № 1 и Склад № 5, в които - във всяко 

едно от тях, се съдържат изборни книжа от изборите за президент и 

вицепрезидент  на  републиката  през  2011  г.,  и  за  народни 

представители  в  другото помещение,  от  изборите  на   5  октомври 

2014 г., с цел извършване на експертиза и предаване на изборните 

книжа на отдел „Държавен архив“. 

Предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да  разрешим 

отварянето  на  тези  помещения,  извършване  на  експертиза  и 

предаване на подлежащите за постоянно съхранение книжа от тези 

два  избора  на  отдел  „Държавен  архив“  –  Пловдив,  след  което 

съответно кметът на общината да изпрати копия на документите в 

Централната  избирателна  комисия  за  удостоверяване  на 

извършените действия,  включително и работата  на  комисията  по 

извършване на експертиза и оценка на подлежащите на съхранение 

книжа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4847-ПВР/НС. 

Следващ докладчик е господин Чаушев – заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-06-178 от 

28.07.2017 г. сме получили от община Кубрат протокол и заповед за 

отваряне  на  помещение,  съответно  във  връзка  с  прибиране  на 

избирателни списъци след извършена проверка в „ГРАО“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, преминаваме към точка четвърта: 

4.   Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

Първи докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило искане 

от общинската избирателна комисия – Бяла Слатина, с вх. № МИ-27-

133 от 27 юли 2017  г. Искането е за изплащане на едно дежурство, 

което  е  дадено  на  21 юли 2017 г.  от  председател  и  секретар  във 

връзка  с  подготовката  и  изпращането  на  документи  и  копия  от 

удостоверения за избрани кметове на Националното сдружение на 

общините – за всички кметства, които се намират на територията на 

община Бяла Слатина. 

Към документите има контролен лист и счетоводна справка. 

Може да  бъде  извършено плащането,  така  че  ви предлагам да  го 

одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Следващ докладчик е господин Цачев – заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане за изплащане 

на възнаграждение, постъпило от общинската избирателна комисия 

– Плевен, с вх. № МИ-27-137/1 от 31.07.2017  г. Възнаграждението е 

за  дежурство,  дадено  от  двама  членове  на  26.07.2017  г.,  за 

подготовка на заседание, което е проведено на 27.07.2017 г. в състав 

от всички членове на комисията.  Предметът на заседанието е  бил 

постъпила молба от двама кандидати за общински съветници, които 

не са определени за такива с решението на общинската избирателна 

комисия   от   местните  избори  през  2015   г.,  за  прекратяване 

пълномощията на други двама поради установена неизбираемост. 

Колеги,  подобно  искане  докладвах  преди  две  заседания. 

Тогава молбата е оставена без уважение, тъй като не са приложени 

документи към нея. В конкретния случай вече е разгледано искането 

с  приложени документи,  като  общинската  избирателна  комисия  е 

оставила без разглеждане постъпилата в ОИК молба. 

Приложен  е  протоколът  от  заседанието,  спазени  са 

изискванията  на  наше  Решение  №  2901-МИ  от  5.11.2015  г. 

Приложени да към преписката контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам  да  уважим  направеното  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Следващ докладчик е господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-136 от 28.07.2017 г. сме 

получили искане от общинската избирателна комисия – Баните, за 

изплащане  на  възнаграждение  относно  проведено  заседание  на 

25.07.2017  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-

председател, секретар и 6 членове, на което заседание са прекратили 

правомощията на общински съветник, съответно са назначили друг 

от същата листа,  поради което и при наличието на  необходимите 

документи,  включително  и  съответните  контролни  листове  и 

справки от нашето счетоводство, предлагам на основание чл. 458, ал. 

1  във  връзка  с  чл.  30,  ал.  4,  т.  13  от  ЗМСМА  да  им се  изплати 

въпросното възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във връзка с това докладвам и вх. № МИ-

15-278 от 26.07.2017  г., с което колегите по имейл са ни изпратили 

решението,  което  ви  докладвах  преди  малко  във  връзка  с 

прекратяване  на  пълномощията  и  съответно  обявяване  на  другия 

член за общински съветник от кандидатската листа. 

За сведение, два пъти са го изпратили, дублирали са го. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Сюлейман - заповядайте. 
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27.138 

от 31 юли 2017  г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

искане  от  общинската  избирателна  комисия  –  Момчилград,  за 

изплащане  на  възнаграждения  за  проведено  заседание  на  26  юли 

2017   г.  и  за  дадено  дежурство  от  двама  членове  на  общинската 

избирателна комисия на 25.07.2017 г. 

На  проведеното  заседание  са  прекратени  предсрочно 

пълномощията на общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 

от ЗМСМА. Това е станало с решение № 190 от 26.07.2017  г., като 

със същото решение на основание чл. 30, ал. 4, т. 6 от ЗМСМА е 

обявен следващият за избран от листата на Движението за права и 

свободи. 

Дежурството  е  дадено  от  председателя  и  секретаря  на 

комисията  и  е  във  връзка  с  подготовката  на  материалите  за 

проведеното  заседание  на  26  юли,  като  дежурството  е  дадено  на 

25.07.2017  г. 

Към  преписката  са  приложени:  протокол  от  проведеното 

заседание,  както и заверено копие от решението, което е взето на 

това  заседание.  На  заседанието  са  присъствали  9  членове  на 

комисията,  в  това  число  председател,  заместник-председател, 

секретар и 6 членове. 

Към преписката е приложен контролен лист за предварителен 

контрол,  както  и счетоводна  справка,  с  оглед  което предлагам да 

одобрим  изплащането  на  възнагражденията  на  членовете  на 

общинската  избирателна  комисия  –  Момчилград,  за  проведеното 

заседание на 26 юли, както и за даденото дежурство от председателя 

и секретаря на 25 юли 2017  г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  с  това  изчерпахме  и  точка  четвърта  от 

дневния ред. 

Давам  почивка.  Ще  ви  уведомя  допълнително  кога 

продължаваме. 

След почивката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание. 

Уважаеми колеги, позволете ми от името на комисията и от 

свое име да честитим рождения ден на колегата Бойчо Арнаудов, да 

му пожелаем да бъде жив и здрав, макар и на патерица, като ново 

попълнение  в  ЦИК,  което  се  справя  чудесно  със  своята  работа. 

Много щастлив да бъдеш! 

Продължаваме с точка пета от дневния ред: 

5.  Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в моята папка от днешна дата 

има качени материали. Докладът ми е свързан с протоколно решение 

на Централната  избирателна комисия от предходното заседание,  с 

което  възложихме  на  администрацията  да  отвори  постъпилите  в 

Централната  избирателна  комисия  четири  броя  оферти  по  повод 
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наше  запитване,  което  изпратихме  до  15  фирми  във  връзка  с 

организацията на 26-та международна конференция на Асоциацията 

на избирателните комисии от Европа (ACEEEO). 

Първият  файл  е  изпратеното  запитване.  Вторият  файл  е 

обобщените подадени оферти, а pdf-файловете – това са сканираните 

оферти на четирите фирми, които получихме. 

Ако отворите на стр. 2 на обобщените подадени оферти, ще 

видите  цените,  които  са  предложили  четирите  фирми.  Както 

виждате, три от тях имат сходни предложения, а четвъртата – без да 

е дала никакви уточнения, е поискала много висока стойност, поради 

което ви предлагам да не я каним на среща. 

И тъй като получените от нас оферти са доста неясни и не се 

знае  в  тези  суми,  които  са  предложили,  дали  влиза  примерно… 

Например,  те  са  писали,  че  предлагат  протоколни  подаръци.  Но 

закупуването на стойност еди-каква си те включили ли са в своята 

оферта цената на тези подаръци…

Затова ви предлагам да поканим тези три фирми утре, сряда, 

от  14,00 ч.  в  Централната  избирателна  комисия.  Предлагам да  ги 

извикаме през половин час: в 14,00 ч., в 14,30 ч. и 15,00 ч. Съответно 

да уточним тези неща, за да може в четвъртък да ви предложа вече 

след  направените  уточнения,  към  коя  фирма  да  се  обърнем  и  да 

упълномощим да  се  пристъпи към сключването  на  договор.  Като 

разбира се, освен комисията, от която в момента сме тук аз, госпожа 

Ганчева,  госпожа  Сидерова  и  госпожа  Алексиева  –  останалите 

колеги отсъстват,  каним всеки, който от Централната избирателна 

комисия желае, след запознаване с това, което съм качила в моята 

папка, да присъства утре на прослушването и на срещата с фирмите. 

Така  че  ви предлагам да  възложим на администрацията  да 

покани фирмите тука,  в тази зала,  по реда,  по който са подадени 

офертите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване това предложение. 
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Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с вх.  № ЦИК-00-542 от 28 

юли  2017   г.  е  постъпил  Бюлетин  „Български  законник“  с 

информация за безплатни семинари, свързани с  актуални промени в 

трудовото законодателство. Докладвам ви го за сведение, както и да 

бъде предоставено на директора на Дирекция „Администрация“ за 

преценка относно участие на служителите от администрацията. 

С вх. № НС-06-150 от 27 юли 2017 г. в копие сме получили 

писмо от  кмета  на  община Бяла,  което е  изпратено до областния 

управител на област Русе, с което му се предоставят заверени копия 

на заповеди и утвърден протокол от кмета на община Бяла, относно 

унищожаване  на  оставените  в  общинска  администрация  –  Бяла, 

резерв от бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите за 

народни представители на 26 март 2017 г. 

Докладвам ви го за сведение. 

С вх. № ЦИК-09-139 от 31 юли 2017 г. от главен юрисконсулт 

Николай Желязков ви докладвам докладна записка, която мисля, че е 

в  моята  папка  от  днешното  заседание,  относно  обществената 

поръчка,  която  беше  обявена  с  предмет  „Предоставяне  на 

стенографски  услуги   за  нуждите  на  Централната  избирателна 

комисия“. След удължаване на срока по чл. 178, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки, не са постъпили оферти и във връзка с това е 

изготвено  съобщение  на  основание  чл.  193  от  закона,  за 

прекратяване възлагането на обществената поръчка, което следва да 
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се публикува в Профила на купувача на Централната избирателна 

комисия. 

Прави  се  предложение  да  бъдат  поканени  стенографите,  с 

които  Централната  избирателна  комисия  е  работила  до  момента, 

като поканите с документацията да бъдат публикувани на профила 

на купувача на ЦИК, а лицата да бъдат уведомени по телефона. 

Уведомявам ви, че тази процедура е възможна съгласно чл. 

191, ал. 1, т. 1 от  Закона за обществените поръчки. Възложителите 

могат да не публикуват обява, а да изпратят покана до определени 

лица, когато е налице някое от посочените основания, а именно: не е 

получена нито една оферта, включително след удължаване на срока 

по чл. 188, ал. 2, в която хипотеза сме. 

Предлагам ви да одобрим направеното предложение и да се 

предприемат последващи действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

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

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

Предложението се приема. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх.  № ЦИК-07-26-30 от 1 август 

2017   г.  по  електронната  поща  е  получено  писмо  относно 

Международни  избирателни  награди  –  2017,  чийто  срок  за 

номинации беше до 31 юли 2017 г. Колеги, това писмо е същото, 

което бях помолила колегата Ганчева да докладва на 27 юли 2017  г. 

и тя ви е запознала с него, така че го докладвам за сведение. 

Колеги,  с  вх.  № ЦИК00-545 от 28 юли 2017 г.  е  получено 

писмо  от  Държавната  агенция  „Електронно  управление“.  То  е 
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изпратено  до  голяма  част  от  институциите  в  България,  предимно 

държавни администрации и комисии. То е относно предоставяне на 

информация  за  състоянието  на  информационните  ресурси  на 

административните  органи  и  за  готовността  за  електронен 

документооборот,  съгласно  Технически  протокол  по  чл.  18  от 

Наредбата  за  общите  изисквания  към  информационните  системи, 

регистри и електронни административни услуги. 

Колеги,  мисля,  че  в  предходно  заседание  подобна 

информация е искана от Централната избирателна комисия, само че 

съгласно  друга  разпоредба  от  Закона за  електронно управление и 

тогава  е  възложено  на  администрацията  да  подготви  съответната 

информация  и  да  предостави  на  ЦИК  за  одобрение,  ако  такава 

следва да бъде предоставена. Така че и в този случай ви предлагам 

да се възложи на директора на Дирекция „Администрация“ по същия 

начин  да  се  извърши  проучване,  да  се  подготви  съответната 

информация  и  да  бъде  предоставена  на  Централната  избирателна 

комисия в разумен срок за запознаване и евентуално предоставяне, 

ако подлежи на предоставяне такава информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Благодаря, госпожо Нейкова. 

Следващ докладчик е госпожа Матева – заповядайте. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви в момента само за 

сведение  пристигнали  доста  голям  пакет  документи  във  връзка  с 

конференцията  „A-WEB“,  която предстои в Румъния в края на м. 

август  –  началото  на  м.  септември.  Дадени  са  за  превод  и 

допълнително ще бъде запозната Централната избирателна комисия, 

тъй като доколкото се запознахме, има предложение за изменение на 

акта,  който  е  на  тази  организация,  така  че  може  би  Централната 

избирателна  комисия  ще  трябва  да  вземе  решение  по  различните 

предложения  за  промени.  Но  като  дойде  пълният  превод,  ще  се 

запозная и ще ви докладвам подробно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Следващ докладчик е госпожа Ганчева – заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено по електронната поща, с вх. № ЦИК-00-546 от 31 юли 2017 

г., като господин Димитров – главен експерт в отдел „Управление на 

проекти“  в  Дирекция  „Планиране  и  управление  на  проекти  за 

елуправление“ в  Държавната агенция „Електронно управление“ ни 

уведомява,  че в сряда,  на 2 август 2017 г.,  в  Мраморната зала на 

първи  етаж  ще  се  проведе  среща  на  Екипа  за  управление  и 

изпълнение  на  проекта,  по  дневен  ред,  а  именно:  1.  Отчет  и 

организация  на  дейностите  по Дейност  1 от  проекта;   2.  Отчет и 

организация  на  дейностите  по  Дейност  2  от  проекта;  3.  Отчет  и 

организация на дейностите по дейност 3. И  т. 4 – Други отчети за 

извършената работа за м. юли 2017  г. 

Докладвам ви го за сведение и запознаване, в случай че някой 

колега  има въпроси,  които би следвало да се  поставят  на нашите 

членове  госпожа  Манолова  и  госпожа  Тихолова,  тъй  като 

резолюцията на председателя е за тях и те по право естествено ще 

присъстват на тази среща. 

Колеги,  докладвам  ви  информация  от  госпожа  Веселина 

Тихолова  –  експерт  ЕКТ, която  е  постъпила  и  заведена  в 
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деловодството на  Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-

09-138 от 29.07.2017 г., като ни уведомява, че на  26 юли 2017  г., в 

съответния час,  в  Мраморната зала на първи етаж на  Държавната 

агенция „Електронно управление“, като упълномощен представител 

на ЦИК е взела участие в среща на екипа за управление по проекта, 

организирана от господин Светлогор Киров. И за наша информация, 

за  тези среща бяхте  уведомени на  заседание,  както и  с  имейл до 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия,  а  и  госпожа 

Тихолова  по  повод  тази  среща  беше  изслушана  в  оперативен  и 

работен порядък от Централната избирателна комисия преди да се 

съгласува ни Техническа спецификация, така че ви го докладвам за 

сведение.  Ако  колеги  имат  въпроси  евентуално  към  госпожа 

Тихолова във връзка с изложената информация…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  позволете  да  се  включа  с  кратък  коментар.  Изчетох 

информацията.  За  мене  точно  по  този  начин  следва  да  бъде 

предоставена, за да стане ясно на Централната избирателна комисия 

съдържанието на конкретните работни срещи. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  малко  преди  заседанието 

получих на  мой доклад  докладна  записка от  госпожа Манолова  - 

директора на Дирекция „Администрация“, с вх. № ЦИК-09-141 от 1 

август 2017 г.,  като тя уведомява, че в изпълнение на съответната 

заповед  на  председателя  на  Централната  избирателна  комисия,  с 

която са определени служители от администрацията на комисията за 

подпомагане  на  екипа  от  Държавна  агенция  „Електронно 

управление“ за организация и управление на съвместния ни проект, 

приложено  представя  за  одобрение  от  Централната  избирателна 

комисия  на изготвени отчети за м. юли 2017 г.,  от определените 

лица, а именно: Красимира Манолова за координатор от страна на 

ЦИК, като част от екипа за организация и управление на проекта, и 

госпожа  Тихолова  –  за  експерт  ЕКТ,  като  са  представени  като 

приложения  отчетите  за  м.  юли  2017  г.,  съответно  от  госпожа 

Манолова,  и отчет за м. юли 2017  г.  от госпожа Тихолова.  След 

18



одобрение от ЦИК отчетите ще бъдат представени на ръководителя 

на проекта Светлогор Киров за приемане на работата. 

Мисля, че има една неточност в докладната записка, тъй като 

те не са определени да подпомагат,  а те са определени за част от 

екипа и в качеството им на такива участват в тези срещи. 

Колеги, аз не съм се запознала и не зная дали отразеното в 

отчетите за  извършената работа съответства  на това,  за  което сме 

уведомени, но ви предлагам и с оглед предходен мой доклад за това, 

че  има  среща,  на  която  трябва  да  бъдат  одобрени  отчетите,  да 

приемем  тези  отчети  да  бъдат  одобрени  и  съответно  да  бъдат 

процедирани  по  съответния  ред  във  връзка  с  изпълнението  на 

проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, коментари? 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  В  допълнение  мога  да  кажа,  че 

видно от отчетите за извършената работа, са отбелязани дати и какви 

дейности са извършени от съответните лица. Предполагам, че те са 

точно  отразени,  така  както  са  били  извършени  тези  дейности. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  времето  за  запознаване  изтече.  Има  ли  коментари?  –  Не 

виждам. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Предложението се приема. 

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

03-13/1 от 28 юли 2017  г. Това е писмо, получено по електронната 
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поща от  ръководителя  на  управляващия  орган  на  ОПДУ госпожа 

Ирена  Първанова.  Това  е  относно  изменение  на  насоките  за 

кандидатстване по процедура със съответния номер „Приоритетни 

проекти в изпълнение на пътна карта за изпълнение на стратегията 

за  развитие на електронното управление в Република България  за 

периода 2016 – 2020 г.“ докладвам ви го за сведение и запознаване и 

може би има връзка с това, което докладва колегата Нейкова преди 

малко тук. Има резолюция от председателя до госпожа Манолова и 

госпожа Тихолова за становище, но може би да бъде взето предвид и 

при изготвяне на становището по проекта от госпожа Нейкова, тъй 

като виждам, че предметът долу-горе е един и същ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Ганчева.  Тази  информация  ще  бъде  предоставена  на 

администрацията. 

Колеги,  продължаваме със следващ докладчик.  Следващият 

докладчик съм аз. 

На  първо  място,  във  вътрешната  мрежа  извън  папките  е 

публикуван  протоколът  от  проведената  на  25  юли  2017  г.  среща 

между  Централната  избирателна  комисия  и  представители  на 

Държавната агенция „Електронно управление“. За сведение, колеги. 

На следващо място във вътрешната мрежа в моята папка с вх. 

№ ЦИК-09-140 от 1 август 2017 г. е публикувана докладна записка 

от  госпожа  Радославова  –  юрисконсулт  в  Дирекция 

„Администрация“ на ЦИК, относно създаване на рубрика „Частични 

избори  –  8.10.2017   г.  и  публикуване  на  информация  в  нея. 

Извършена  е  проверка  на  образците  на  изборни  книжа  с 

предложение  за  актуализиране  и  добавяне  на  решения  към 

приложимите  решения  на  ЦИК  при  произвеждане  на  частични 

избори за кметове. 

Уважаеми колеги, припомням, че възложихме извършването 

на тази дейност на госпожа Радославова с протоколно решение от 27 

юли  2017  г.  по  преписка,  докладвана  от  госпожа  Солакова.  С 
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настоящата докладна записка госпожа Радославова се отчита пред 

Централната избирателна комисия за дейностите които е извършила. 

Колеги, за сведение. 

Уважаеми  колеги,  преминавам  към  друга  тема.  Във 

вътрешната  мрежа  в  моята  папка  с  вх.  №  ЦИК-07-53-20  от 

28.07.2017  г. са публикувани няколко страници, като стр. 1 и стр. 2 

вече не интересуват Централната избирателна комисия, така че от 

стр.  3  до  стр.  6  е  преведена  презентацията  на  Асоциацията  на 

избирателните комисии в Европа, която беше направена по време на 

заседанието  на  Изпълнителното  бюро  на  организацията,  и  която 

презентация, колеги, беше представена от генералния секретариат на 

АСЕЕЕО в различни форуми, в които аз съм взимала участие, като 

например, на Годишната конференция на Венецианската комисия в 

Санкт Петербург. 

Важна е тази презентация и ви моля да се запознаете, защото 

тя очертава и рамката на предстоящата Международна конференция, 

която се организира в България в периода 8-10 ноември 2017  г. 

Отново във връзка с това, колеги, припомням и моля при мен 

да  бъде  предоставена  информация  за  това  колегите,  които  ще 

изнасят  презентации,  в  коя част  и по коя точка от  програмата  на 

АСЕЕЕО ще се включат с презентации, за да мога да информирам 

генералния секретариат на АСЕЕЕО. (Коментари и уточнения извън 

микрофона.)

Следващ докладчик е госпожа Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  служебно  ви  е 

известно, че в момента тече обществена поръчка по реда на Глава 26 

от  Закона за  обществените поръчки с предмет  „Предоставяне  на 

преводачески  услуги  за  нуждите  на  Централната  избирателна 

комисия“. При отварянето на постъпилите оферти по реда на чл. 39, 

ал.  2  от  ЗОП,  комисията  констатира  наличие  на  непълноти  на 

информацията  и  на  несъответствие  с  част  от  изискванията  на 
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възложителя, поради което на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 даде 

срок на четирима от участниците в срок от 5 работни дни, съгласно 

Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки, да 

отстранят тези нередовности. Този срок все още тече. 

Но  проблемът  е,  че  един  от  реквизитите  на  заповедта  на 

възложителя  по  чл.  103,  ал.  1  е  „Срокове  за  извършване  на 

работата“.  В  заповедта  на  възложителя,  с  която  беше  назначена 

комисията, беше определен по-кратък срок. Предвид наличието на 

допълнителни условия за удължаване на работата и отстраняването 

на тези нередовности, беше необходимо на основание чл. 81, ал. 1, т. 

2 от Правилника за приложение на ЗОП, със заповед на възложителя 

да бъде удължен срокът за извършване на работата от комисията. 

В  моята  папка  за  днешното  заседание  е  качен  файл, 

озаглавен:  „Заповед за удължаване на срока на комисията“.  Става 

дума за  Заповед № 115 от 28.07.2017  г.,  с  която възложителят  е 

удължил работата на комисията до 14 август 2017 г. Аз ви моля и ви 

докладвам тази заповед за последващо одобрение. 

Само бих искала да отбележа, че срокът 14 август 2017 г. е 

даден  с  оглед  на  това,  че  към  момента,  запознавайки  се  с 

документацията,  комисията  счита,  че  ще  се  наложи  и  искане  от 

участниците  в  обществената  поръчка  да  мотивират  допълнително 

ценовите оферти, поради което е даден този краен срок и ви моля за 

последващо  одобрение  на  заповедта  от  Централната  избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова. 

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

 

Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№  НС-06-147  от  21  юли  2017   г.  Това  е  писмо  от  секретаря  на 

община  Лесичево  госпожа  Мариана  Попова.  Това  писмо  е  във 

връзка  с  изпълнение  на  задълженията  на  кмета  на  общината  във 

връзка  с  Решение  №  4804  от  13  юни2017  г.  на  Централната 

избирателна комисия, с което решение ние разрешихме отварянето 

на запечатано помещение в общината, в което се съхраняват изборни 

книжа  и  материали  от  произведени  избори  и  национални 

референдуми, с цел предаването на изборните книжа и материали от 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

от 2011 г., както и на изборните книжа и материали от изборите за 

народни  представители,  проведени  през  2014  г.,  за  постоянно 

съхранение от Държавна агенция „Архиви“ в гр. Пазарджик. 

Към писмото са приложени заповед № 131 от 26 юни 2017 г., 

с която е назначена постоянно действаща експертна комисия, както 

и  протоколът  за  извършените  действия  след  отварянето  на 

запечатаното помещение. 

Това докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. 

Уважаеми колеги, във връзка с установени несъответствия в 

изпълнението – недобро изпълнение на задълженията по договора с 

Центъра за градска мобилност, ви предлагам да изпратим писмо до 

Центъра  за  градска  мобилност,  в  което  да  опишем  ситуацията  и 

съответно  да  изискаме  от  тях  да  изпълняват  точно  и  коректно 

договора,  сключен  между  Централната  избирателна  комисия  и 

Центъра за градска мобилност. 

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  

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

Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  в  същата  връзка  и  по  същия  повод  да 

изпратим и писмо до „ОК Супертранс“. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  

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

Сидерова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото  редовно заседание  на  комисията  на  3 

август 2017 г., четвъртък, в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

За СЕКРЕТАР: 

Румен Цачев
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Стенограф:

Цвета Минева
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