
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 556

  

На  3  август 2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

1.  Предложение  до  президента  на  Република  България за 

насрочване на частичен избор. 

Докладва: Румен Цачев

2.  Доклад  относно  подготовката  на  26-ата  конференция  на 

АСЕЕЕО.

Докладва: Иванка Грозева

3.  Доклад  относно  резултатите  от  конкурса  за  финансов 

контрольор.

Докладва: Камелия Нейкова

4.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Метин Сюлейман, Иванка Грозева

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

от ОИК.

Докладват: Метин Сюлейман, Йорданка Ганчева

6. Доклади по писма.

Докладват: Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман,  

Йорданка Ганчева, Румяна Сидерова.

7. Разни.



ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Александър Андреев, 

Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, 

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина 

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова.    

ОТСЪСТВАХА:   Мария  Мусорлиева  Севинч  Солакова, 

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, 

Мария Бойкинова, Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:

1.  Предложение  до  президента  на  Република  България за 

насрочване на частичен избор с докладчик господин Цачев.

2.  Доклад  относно  подготовката  на  26-ата  конференция  на 

АСЕЕЕО – докладчик госпожа Грозева.

Колеги, въпреки че това е точка втора, ще ви помоля това да 

бъде точка последна. 

3.  Доклад  относно  резултатите  от  конкурса  за  финансов 

контрольор – докладчик госпожа Нейкова.

4.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения – докладчици господин Сюлейман и госпожа Грозева. 

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

от ОИК - докладчици  господин Сюлейман, госпожа Ганчева.

6. Доклади по писма с докладчици аз, господин Сюлейман и 

госпожа Ганчева.
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7. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения ви дневен ред?

Включвам госпожа Сидерова в точката доклади по писма.

Уважаеми колеги, подлагам на  гласуване така предложения 

дневен  ред  с  допълнението  на  госпожа Сидерова в  доклади  по 

писма.

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  

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

Цветозар Томов).

Благодаря, господин Сюлейман.

Колеги,  позволете  ми  преди  да  преминем  към  точките  от 

дневния ред две съобщения.

Първо,  днес  по  обективни  причини  отсъстват:  госпожа 

Цанева,  госпожа Солакова,  госпожа Бойкинова, господин Христов, 

господин Ивков,  госпожа Мусорлиева, господин Пенев и господин 

Баханов.

На  второ  място,  колеги,  във  вътрешната  мрежа  за  днешно 

заседание в моята папка е публикуван проект на одитно становище 

за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Централната 

избирателна комисия за  2016 г. Входящият номер, колеги, е вх. № 

ЦИК-05-9. В тази връзка,  уважаеми колеги, вие можете да видите 

документа, това е само проект на одитното становище и разписката, 

с която декларирам освен другите декларации, че съм уведомена, че 

до издаването на окончателен одитен доклад и одитно становище 

настоящият проект на одитен доклад не следва да се оповестява.

Уважаеми колеги, във връзка с тази преписка ви предлагам да 

изпратим  писмо  до  госпожа  Горица  Грънчерова-Кожарева, 

заместник-председател на Сметната палата на Република България, с 

което  и  във  връзка  с  връчения  проект  на  одитен  доклад  със 

съответния  номер  и  одитно  становище  за  извършен  одит  на 
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Годишния  финансов  отчет  за  2016  г.,  Централната  избирателна 

комисия няма възражения.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор.

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

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

Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Благодаря, колеги. 

С оглед изпълняване на функциите на секретар за днешното 

заседание и във връзка с факта, че госпожа Мусорлиева и госпожа 

Солакова  отсъстват  по  обективни  причини  отново  предлагам  за 

секретар господин Цачев.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

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

Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Благодаря. Заповядайте, господин Цачев, да подпишете това 

писмо, за да го изпращаме до Сметната палата.

След това ще преминем към точка първа от дневния ред, по 

която докладчик е господин Цачев. Заповядайте, господин Цачев.

Точка 1. Предложение до президента на Република България 

за насрочване на частичен избор.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, предлагам ви проект на 

решение, с което на основание чл. 463 да предложим на президент 

на  Република  България  да  насрочи  частичен  избор  за  кмет  на 

кметство Сохаче в община Червен бряг, област Плевен. Общинската 

избирателна комисия с писмо с вх. МИ-15-285 от 2 август 2017 г. е 

уведомила  Централната  избирателна  комисия,  че  са  прекратени  с 
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решение  пълномощията  на  кмет  на  кметство  Сохаче  поради 

настъпила смърт.

Към уведомлението са  приложени решение на Общинската 

избирателна комисия – Червен бряг, писмо от кмета на общината до 

Общинската избирателна комисия – Червен бряг,  с приложен към 

него акт за смърт.

Колеги,  предлагам да  не  изпращаме писмо до ГД „ГРАО”, 

тъй като от направената справка в таблицата на населението в ГД 

„ГРАО” към МРРБ е видно, че населението на кметство Сохаче по 

постоянен адрес е 683 лица, предвид което е спазено изискването на 

чл. 16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство 

на Република България за 350 лица като население в съответното 

кметство.  Мисля,  че  не  би  могло  да  има  промяна  предвид 

настоящата дата.

Предлагам да  приемем решение,  с  което  да  предложим на 

президента  да  бъде насрочен частичен избор за  кмет на кметство 

Сохаче.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения 

проект на решение.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4848-МИ.

И,  колеги,  подлагам  на  гласуване  изготвеното  писмо  от 

господин  Цачев  до  президента,  към  което  прилагаме  съответните 

документи. Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
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Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, продължаваме с частичен доклад по точка 

втора. Заповядайте, госпожо Грозева.

Точка  2.  Доклад  относно  подготовката  на  26-ата 

конференция на АСЕЕЕО.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря.  Колеги,  от  тук 

присъстващите една много голяма част от нас присъстваха вчера на 

срещата  с  фирмите,  които  кандидатстваха  да  организират  26-ата 

конференция на АСЕЕЕО. Имахме лична среща с цел уточняване на 

някои въпроси и помолихме всяка една от формите до 10 ч. днес да 

изпрати своята оферта така както е уеднаквена с всички останали 

явили  се  кандидати.  Четирите  фирми,  с  които  се  срещнахме, 

изпратиха  оферти,  те  са  качени  в  моята  папка  от  днешна  дата. 

Колегата  Жекова в  момента изготвя справка за  предложенията  на 

четирите  фирми  и  ви  предлагам  да  отложим  тази  точка  след 

приключване на дневния ред и след кратка почивка за запознаване с 

офертите  да  вземем  решение  коя  от  фирмите  да  поканим  за 

сключване на договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги,  позволете  ми допълнителни доклади по същата 

точка, като в частта относно фирмата ще бъде като точка последна.

На  първо,  място,  колеги,  ви  докладвам,  във  вътрешната 

мрежа следва  да  е  публикувана в  моята  папка на  български и  на 

английски  език  програмата  на  международната  конференция  на 

АСЕЕЕО, която ще се  проведе в  периода 8-10 ноември 2017 г.  в 

София. Колеги, както виждате, в тази програма са посочени както 

пленарните сесии, така и заявените до момента говорители.

В  тази  връзка,  колеги,  ние  изпратихме  едно  писмо  до 

АСЕЕЕО  за  заявени  говорители  от  страна  на  Централната 

избирателна комисия. Признавам, грешката е моя, защото миналия 

път ние сме гласували лицата, които ще предоставят статии. Затова 
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ви  моля  днес  да  гласуваме  едно  писмо  до  АСЕЕЕО,  в  което  ще 

опиша заявените при мен говорители в кои модули ще се включат 

като говорители.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване такова писмо.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Колеги, както досега установихме процедурата,  заявяването 

по модули за теми е при нас, за да можем да изпратим адекватно 

писмо.

На  второ  място,  колеги,  ви  моля  да  вземем  едно  общо 

протоколно  решение  всички  писмени  материали,  свързани  с 

конференцията, които ще бъдат предоставени в АСЕЕЕО след като 

бъдат изготвени от колегите на български език, да бъдат превеждани 

на английски и на руски език, тъй като това са двата работни езика 

на конференцията. Моля ви да вземем едно такова общо протоколно 

решение.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги,  на следващо място и с оглед станала ни 

известна информация, че в Министерството на туризма съществуват 

книжки, брошури, дипляни и други материали, които популяризират 

България и София на различни езици и които могат да послужат за 

целите  на  тези  международна  конференция  ви  предлагам  да 

упълномощим членове на Централната избирателна комисия, които 

да  осъществят  връзка,  за  да  могат  да  докладват  на  Централната 

избирателна комисия за вида материали, езиците и възможността те 

да ни бъдат предоставени.
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Предлагам госпожа Матева и госпожа Нейкова. Колеги, моля 

да гласуваме.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Във  връзка  с  протоколното 

решение,  което  предложихте  и  приехме,  госпожо  председател,  да 

уточним дали във връзка с колегите, които се заявяват за изпращане 

на статии, това ще става с имейла на ЦИК, както беше и преди, със 

съдействието на администрацията, като материалите се предоставят 

и съответно след превод се изпращат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Да,  точно  това 

имахме предвид по повод решението. Благодаря за уточнението.

Уважаеми колеги, отново във връзка с организацията на тази 

конференция следва да привлечем и сътрудници. На първо място, 

госпожа Стефка Александрова от протокола на Народното събрание 

и  госпожа  Ваня  Бижева,  експерт,  доказал  своите  експертни 

възможности  към  Централната  избирателна  комисия  при 

организиране и произвеждане на избори във връзка с подпомагане в 

сферата на връзките с обществеността.

Колеги,  предложението  е  да  се  обърнем  към  тези  лица  за 

сключване на граждански договор с тях и предлагам този договор 

със съответния предмет в сферата на пиар и в сферата подпомагане с 

протокол за всяка една от дамите сумата да бъде 1500 лева.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  сключването  на  тези 

договори.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
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Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

И, уважаеми колеги,  моля да ме упълномощите да отправя 

запитване към Генералния Секретариат на АСЕЕЕО дали и доколко 

е възможно в програмата да се включи възможност и за презентации 

от  страна  на  компании,  които  дават  IT  реализации  на  продукти, 

свързани с произвеждане на избори.

Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Колеги,  в  останалата  част  отлагаме  тази  точка  за  точка 

последна.  И сега преминаваме към  точка трета  – доклад относно 

резултатите  от  конкурса  за  финансов  контрольор.  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

Точка 3. Доклад относно конкурса за финансов контрольор.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  в  днешно 

заседание  можете  да  се  запознаете  с  документи  от  конкурса  за 

финансов  контрольор,  който  се  проведе  на  1  3  август  2017  г. 

Комисията,  която  беше  определена  с  решение  на  Централната 

избирателна комисия (няма да чета имената,  може да ги видите в 

протокола). С протокол от 6 юли комисията, която беше определена 

за  провеждане  на  конкурса,  е  обсъдила  и  приела  методика  за 

провеждането.  Методиката  е  неразделна  част  от  протокола.  На 

същата  дата  бяха  разгледани  и  постъпилите  в  Централната 

избирателна  комисия  документи  от  кандидати.  Това  бяха 

документите на госпожа Мирела Петкова, госпожа Венетка Йовчева 

и господин Тодор Милев.  И тримата кандидати бяха представили 

редовни  документи  и  бяха  допуснати  до  следващите  етапи  на 

конкурса.
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С протокол от 31 юли комисията по провеждане на конкурса 

извърши подбор и обсъждане на въпросите за  теста и интервюто, 

като  комисията  реши да  има  три  варианта  на  тест.  Всеки  от  тях 

съдържаше по 25 въпроса. Една част от въпросите бяха предложени 

от външния експерт, който ни беше предоставен от Министерството 

на финансите, за да ни съдейства в провеждане на този конкурс.

На 1 август в 11 ч. започна провеждането на конкурса, като 

първата  част  от  него  беше  решаването  на  тест  и  следващата  – 

провеждане  на  интервю.  На  тази  дата  се  явиха  само  двама  от 

кандидатите – госпожа Петкова и госпожа Йовчева.

Искам да ви кажа, че въпросите,  които бяха подготвени за 

теста, бяха (поне по информация на външния експерт, който ни ги 

предостави)  сравнително  леки,  предимно по  Закона  за  финансово 

управление  и  контрол  в  публичния  сектор.  Разбира  се,  тестовете 

съдържаха  и  общи въпроси,  свързани със  статута,  с  дейността  на 

Централната  избирателна  комисия,  а  тези,  които  са  тясно 

професионални въпроси, не би трябвало да затруднят един кандидат, 

който  отговаря  на  изискванията,  които  бяхме  поставили  за 

професионален опит.

След решаването на теста госпожа Мирела Петкова получи 

13  точки,  тъй  като  имаше  13  верни  отговора,  а  госпожа  Венетка 

Йовчева  –  24  точки  за  24  верни  отговора,  тъй  като  всеки  верен 

отговор съгласно методиката носи по 1 точка.

Провеждането на интервю беше извършено, като се задаваха 

един и същи кръг въпроси на всеки един от кандидатите, въз основа 

на които се извърши оценка по пет показателя, а именно: аналитична 

компетентност,  ориентация  към  резултати,  работа  в  екип, 

комуникативна компетентност и професионална компетентност. По 

всеки  един  от  тези  показатели  преценката  се  извършваше  по 

петстепенна  скала,  като  най-ниската  оценка  е  единица,  а  ако 

напълно отговаря на изискванията за длъжността, е оценка 5.

 Виждате в таблицата резултатите от проведеното интервю. 

От интервюто госпожа Мирела Петкова получи 14,86 точки, госпожа 
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Венетка Йовчева – 15,71 точки. Общата оценка на кандидатите от 

теста  и  интервюто  е:  госпожа  Мирела  Петкова  –  27,86  точки,  а 

госпожа Венетка Йовчева – 39,71 точки.

Колеги,  това  за  резултатите  от  провеждането  на  теста  и 

интервюто.

Комисията обсъди представянето на двамата кандидати. Една 

част  от  комисията  по провеждане  на  конкурса  е  на  мнение,  че  и 

двамата  кандидати  не  отговарят  в  достатъчна  степен  на 

изискванията  за  заемане  на  длъжността  финансов  контрольор  в 

Централната избирателна комисия. Обръщам внимание, че по време 

на интервюто бяха задавани въпроси под формата на казуси, които 

са свързани с дейността на ЦИК, но не са толкова тясно специфични 

казуси само съобразността на Централната избирателна комисия, те 

са в областта на предварителния финансов контрол. Аз също съм от 

колегите,  които са на мнение,  че не следва да се сключва трудов 

договор с кандидата, който има по-висок резултат, както и с другия.

Така че правя предложение да не се сключва трудов договор 

с нито един от двамата кандидати,  които се явиха на конкурса за 

финансов контрольор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, някой да допълни доклада? Не виждам. Други становища? 

Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Цветозар Томов); против – 1 (Румен Цачев.

Благодаря.  Колеги,  в  тази  връзка  аз  се  обръщам  към 

Централната избирателна комисия да изготвим отново документи и 

да  обявим  нов  конкурс,  като  помислим  и  ревизираме  евентуално 

изискванията  към  кандидатите  и  възнаграждението,  което  ние 

11



предлагаме, за да могат на наш конкурс да се явят лица, които биха 

удовлетворили  изискванията  на  Комисията  и  покрили  най-високи 

професионални стандарти.

Колеги,  продължаваме с  точка четвърта  от дневния ред – 

доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения. 

Първи докладчик е господин Сюлейман.

Точка 4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви вх. № НС-06-149 от 26 юли 2017 г. Това е писмо от 

кмета на община Никола Козлево, което писмо е в изпълнение на т. 

23 от Решение № 4387. С това писмо той ни уведомява за отваряне 

на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали от произведените избори за народни представители на 26 

март 2017 г.  Запечатаното помещение е отворено с  цел в него да 

бъдат поставени приетите от Териториалното звено на ГД „ГРАО” в 

Шумен  пликове  с  основни  избирателни  списъци  и  останалите 

документи по т. 1 от Решение № 4387 на Централната избирателна 

комисия след извършената  проверка за  гласуване в нарушение на 

правилата  на  Изборния  кодекс.  Секциите  са  две  –  1  и  14.  Към 

писмото  са  приложени  заверения  копия  от  заповедта  на  кмета,  с 

която  е  назначена  комисията  да  извърши  тези  дейности,  както  и 

протокол за извършените дейности.

Докладвам ви за сведение това.

Продължавам  с  второ  писмо  от  кмета  на  община  Никола 

Козлево,  което  е  в  изпълнение  на  негови  задължения  съгласно 

Решение  №  4816  на  Централната  избирателна  комисия,  с  което 

разрешихме  отваряне  на  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали, с цел да бъдат предадени на 

отдел  „Държавен  архив”  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените  избори  за  народни  представители  от  2014  г.  Към 

писмото са приложени заверено копие от заповедта на кмета, с която 
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е назначена експертната комисия да извърши тази дейност, както и 

протоколът във връзка с отварянето на запечатаното помещение. Със 

самото писмо също така кметът на общината ни уведомява, че след 

предаването  на  книжата  от  произведените  избори  за  народни 

представители  през  2014  г.  на  отдел  „Държавен  архив”  и 

унищожаването на останалите книжа и материали,  ще ни изпрати 

подробна  информация,  съдържаща  резултата  от  експертизата  на 

експертната  комисия  относно  ценността  на  документите  и 

предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването. 

И това е за сведение, уважаеми колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. Втори докладчик е госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

сведение вх. № НС-06-143 от 1 3 август 2017 г. Писмото е от община 

Вълчедръм.  Към  него  е  приложено  заверено  копие  от  акт  за 

унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение. 

С  наше  Решение  №  4833-НС  от  13  юли  2017  г.  сме  разрешили 

отваряне на запечатано помещение с цел извършване на експертиза 

от произведените през 2014 г. избори за народни представители и 

предаването им в отдел „Държавен архив” – Монтана. В резултат на 

което те са ни изпратили протоколите от унищожаването, както и 

протоколите  от  постоянно  действащата  експертна  комисия  за 

предаване на подлежащите на съхранение и архивиране в „Държавен 

архив” – Монтана, документи.

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева.

Преминаваме към пета точка – доклади относно искания за 

изплащане на възнаграждения. Заповядайте, господин Сюлейман.

Точка  5.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения.
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  с  вх. 

МИ-27-133 от 25 юли 2017 г. в Централната избирателна комисия е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членовете на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Момчилград,  за  проводено 

заседание на 21 юли и за дадено дежурство на 20 юли във връзка с 

проведеното заседание.

На заседанието, проведено на 21 юли, са присъствали 9 члена 

от  състава  на  комисията,  от  които  председател  заместник-

председател,  секретар  и  6  члена.  На  това  заседание  е  разгледано 

писмо  от  председателя  на  Общинския  съвет  със  справка  за 

присъствени списъци от заседанията на Общинския съвет за периода 

от конституирането на Общинския съвет от 27 ноември 2015 г. до 28 

април  2017  г.,  както  и  разпечатки  на  покани  за  заседанията  на 

Общинския  съвет.  От  същите  е  видно,  че  един  от  общинските 

съветници не е присъствал на 13 заседания, като 9 от тях са в 2016 г. 

и  4  последователни  –  за  2017  г.  На  заседанието  членовете  на 

Общинската  избирателна  комисия  решават  да  му  предоставят 

възможността  на  основание  чл.  30,  ал.  6  от  Закона  за  местното 

самоуправление и местната администрация да направи възражение в 

тридневен  срок  от  получаването  на  писмото.  На  последващото 

заседание правомощия на същия общински съветник са прекратени.

Като  следваща  точка  в  дневния  ред  на  това  заседание  е 

разглеждането  на  писмо  от  Министерския  съвет  във  връзка  с 

кметски  наместник  на  с.  Гургулица,  община  Момчилград.  Във 

връзка  с  това  писмо  на  заседанието  е  подготвен  и  отговор  към 

Министерския съвет.

Както  казах,  дежурството  е  дадено  на  20-ти  във  връзка  с 

проведеното  заседание  на  21-ви  от  председателя  и  секретаря  на 

комисията.

Към писмото са приложени протокол от заседанието, както и 

справка за дежурството. 

Има  приложен  контролен  лист  за  предварителен  контрол, 

както и счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения, 
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с  оглед  на  което  правя  предложение  да  изплатим  така  заявените 

възнаграждения на членовете на Общинската избирателна комисия – 

Момчилград,  за  проведеното  заседание  на  21  юли,  както  и  за 

даденото дежурство на 20 юли 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното 

предложение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  

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

Цветозар Томов).

Следващ докладчик е госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 

изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна комисия 

– Кърджали, разпределено на доклад на колегата Пенев, с вх. МИ-

27-134  от  20  юли  2017  г.  В  искането  се  съдържат  необходимите 

документи  съгласно  наше  решение,  съответно  справка  за 

заседанията и справка за дежурствата, като подробно има описание 

за  какво  са  извършени  дежурствата,  за  какво  са  проведени 

заседанията, както и са приложени необходимите материали.

Искането е за изплащане на възнаграждение за проведени две 

заседания,  а  именно  на  5  юни  2017  г.,  на  което  са  присъствали 

председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  члена  от 

Общинската  избирателна  комисия.  Основанието  е  б.  „и”,  т.  1  на 

наше  Решение  №  2901.  Приложени  са  и  всички  материали  от 

проведеното заседание.

Следващото  искане  е  за  13  юни  2017  г.  за  проведено 

заседание.  Присъствали  са  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  8  члена.  Основанието  за  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение е т. 1, б. „и” от наше решение.
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Приложена е и справка за дежурствата. Иска се изплащане на 

възнаграждение за дежурство на 25 юли 2017 г., като основанието е 

т. 12, б. „в” от нашето решение, а именно изготвяне и предоставяне 

на  отговор  по  касационна  жалба  по  административно  дело  № 

138/2017  г.  по  описа  на  Административен  съд  –  Кърджали. 

Дежурството е извършено от председател и от секретар.

Дежурство за 17 юли 2017 г.,  проведено от председателя и 

секретаря  за  изготвяне  и  предаване  на  документи  по  искане  на 

община Кърджали. Основанието е б. „г” на т. 12 на нашето решение.

Дежурство  за  3  юли  2017  г.  на  двамата  заместник-

председатели  и  председателя  за  процесуално представителство  по 

административно дело № 138 по описа на Административен съд – 

Кърджали.

Дежурство за 26 юни 2017 г. отново за явяване на заседание 

по  същото  дело,  като  са  се  явили  заместник-председателите  и 

председателя.

Също  така  дежурство  на  22  юни  2017  г.  от  господин 

Бояджиев, заместник-председател. Основанието е б. „г” от т. 12 на 

нашето решение – връчване на удостоверения за обявени за избрани 

общински съветници.

Дежурство  на  19  юни  2017  г.,  отново  за  процесуално 

представителство  по  административно  дело  №  138  по  описа  на 

Кърджалийския  административен  съд,  от  председател,  двамата 

заместник-председатели.

Дежурство  за  14  юни 2017  г.  за  изготвяне  и  предаване  на 

материали  на  Общинския  съвет  –  Кърджали,  от  председателя  и 

секретаря. Основанието е б. „г” от т. 12 на нашето решение.

На 2 юни, 9 юни и 2 юни с основание б. „а” и „в” от т. 12 на 

нашето  решение  са  проведени  дежурства  от  секретаря  и  от 

председателя  за  подготовка  на  материалите  за  провеждане  на 

заседания на 5 юни и 13 юни и съответно за подготовка на преписка 

и  изпращане  в  Административен  съд  –  Кърджали,  по 

административно дело № 138.
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Има контролен лист за предварителен контрол с положително 

становище за изплащане на така поисканите възнаграждения и ви 

предлагам  да  гласуваме  одобрение  за  изплащането  на  така 

поисканите възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Колеги,  продължаваме  с  точка  шеста   от  дневния  ред  – 

доклади по писма. Първи докладчик съм аз.

Точка 6. Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: На първо място, 

колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка  са  публикувани 

следните документи.

Първо, проект на заповед относно прекратяване на трудовото 

правоотношение  с  госпожа Грозданова  на  база  подадено  писмено 

заявление с 30-дневно предизвестие.

И на второ място, докладна записка с вх. № ЦИК-09-143 от 3 

август  2017  г.  от  госпожа  Манолова,  директор  на  дирекция 

„Администрация”,  относно  изпълняване  на  функциите  на 

овакантената  длъжност  „главен  счетоводител”  в  дирекция 

„Администрация”,  както и  проект на допълнително споразумение. 

Моля  в  момента  да  се  запознаете,  докато  докладвам  другите 

преписки за сведение, и да върнем към тази преписка.

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-20-13 от 1 3 

август 2017 г. Това е писмо от организаторите на Четиринадесетата 

европейска конференция на  органите на управление на  избори на 

Венецианската комисия, която се проведе в периода 15-16 май 2017 
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г. С това писмо ни изпращат линк, който насочва към снимките от 

проведената  Европейска конференция в Санкт  Петербург.  Колеги, 

можете да погледнете, докладвам ви за сведение.

На второ място, колеги, във вътрешната мрежа в моя папка с 

вх. № ЦИК-09-144 от 3 август 2017 г. е публикувана информация от 

госпожа  Красимира  Манолова,  директор  на  дирекция 

„Администрация”,  и  Веселина  Тихолова,  експерт  ИКТ,  относно 

проект  „Въвеждане  на  принципа  на  споделените  услуги  в 

организацията и работата на централната администрация”.  Колеги, 

припомням ви, че по докладвана от госпожа Солакова преписка със 

съответния  входящ  номер,  писмо  от  заместник-министър 

председателя господин Томислав Дончев, ние приехме протоколно 

решение,  с  което  възложихме  на  администрацията  да  разгледа 

проекта, въз основа на който се изисква информация…

Колеги,  втори  път  днес  докладвам  преписка,  която  не  е 

публикувана. Считам, че имаме изключително малко преписки и не 

мога да разбера защо администрацията не си изпълнява служебните 

задължения. В момента прекратявам докладването на преписките до 

момента, в който моята резолюция бъде изпълнена.

Продължаваме със следващ докладчик – господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ПВР-06-176 от 27 юли 2017 г. Това е писмо от кмета на община 

Брацигово, господин Петко Петков. С това писмо господин Петков 

се обръща към нас с молба да му бъдат върнати получените от нас 

документи,  свързани  с  произведените  избори  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., а именно 

протокол от експертната комисия от 15 февруари 2017 г.,  както и 

акта  за  унищожаване  на  неценни  документи  с  изтекъл  срок  на 

съхранение.

Припомням,  че  в  тази  връзка  ние  получихме  пълен  пакет 

документи  въз  основа  на  извършена  експертиза  на  постоянно 

действащата комисия и предаването на книжата и материалите от 

произведените избори за президент и вицепрезидент през 2011 г. на 
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отдел „Държавен архив”. Входящият номер беше ПВР-06-176 от 24 

юли 2017 г. Това бе докладвано за сведение от колегата Нейкова.

Предлагам,  уважаеми  колеги,  да  върнем  тези  оригинални 

документи, като им укажем, че същите следва да бъдат предоставени 

в заверени копия „Вярно с оригинала”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте предложението на колегата. Коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Благодаря.  Следващ  докладчик  е  госпожа  Ганчева. 

Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви становище от 

госпожа  Манолова,  директор  на  дирекция  „Администрация”  във 

връзка с докладваното от мен на 1 3 август 2017 г. вх. № ЦИК-03-13-

1 от 28 юли, а именно това е имейл от госпожа Христова, която е 

държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне” в дирекция 

„Добро  управление”  на  администрацията  на  Министерския  съвет. 

Знаете,  на  основание  чл.  99  от  Административно-процесуалния 

кодекс  приложено  ни  беше  изпратен  проект  за  изменение  на 

насоките за кандидатстване по процедура със съответния номер, а 

именно  „Приоритетни  проекти  в  изпълнение  на  пътна  карта  за 

изпълнението на Стратегията за развитие на електронно управление 

в  Република  България  за  периода  2016-2020”.  Изменението  е 

предложено  по  предложение  на  председателя  на  Държавната 

агенция  „Електронно  управление”  господин  Росен  Желязков 

съгласно входящо писмо.

В  тази  връзка  с  оглед  промяната  в  насоките  за 

кандидатстване ни беше дадена възможност в срок до 4 август да 

изразим бележки, като беше предоставено на госпожа Манолова и в 
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частност  на  експерта  ИКТ  да  изрази  становище.  Сега  госпожа 

Манолова ни предоставя становището на нашия експерт Веселина 

Тихолова.  Госпожа  Тихолова  изразява  мнение:  „Считам,  че 

включването  на  допълнителен  индикатор  е  целесъобразно  (така 

както е предложението) и не е необходимо да се дават препоръки за 

други изменения”.

Аз лично предлагам да остане за сведение, да се съобразим с 

мнението на експерта, който след като е разгледал, е на мнение, че 

предложението  на  председателя  на  Държавната  агенция 

„Електронно управление” е удачно и не счита да се включва друг 

индикатор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, други становища? Не виждам. Остава за сведение.

Заповядайте, госпожо Нейкова, за свързан доклад и след това 

госпожа Ганчева ще продължи.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  тъй  както  каза  колегата 

Ганчева,  в предходно заседание и аз докладвах едно писмо, което 

получихме  от  председателя  на  Държавната  агенция  „Електронно 

управление”, с което във връзка с електронния документооборот на 

основание  чл.  7,  б.  „ж”  от  Закона  за  електронно  управление  се 

изискваше информация от Централната избирателна комисия, която 

трябваше  да  предоставим  евентуално  в  срок  до  4  август,  ви 

информирам,  че  колегите  от  администрацията  са  разговаряли  с 

определеното лице за контакт в агенцията и няма проблем да върнем 

отговор  през  следващата  седмица,  тъй  като  в  момента  не  сме  в 

готовност с отговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля да разбера, 

длъжни ли сме или няма проблем да предоставим?

Колеги, нека да решим този въпрос на следващо заседание на 

Централната  избирателна  комисия.  Благодаря  за  вашия  доклад, 

госпожо Нейкова.

Продължете докладите, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви покана с вх. 

МИ-00-547  от  1  3  август  2017  г.,  която  е  от  Бургаския  свободен 

университет. Покана за конференция, която ще се проведе на 29 и 30 

септември на тема „Право и сигурност” със съответните тематични 

модули.

Аз предлагам с протоколно решение да гласуваме колегите, 

които желаят да участват в конференцията, да се заявят при госпожа 

Манолова, защото срокът е до 25 август, малко по-раничко, в срок 

примерно до 20 август. И да се подготви от администрацията едно 

писмо,  което  да  се  изпрати  със  съответните  имена,  като  с  това 

протоколно решение да одобрим и таксата правоучастие, която е в 

размер на 70 лв. за всеки заявил се, както и това протоколно решение 

да включва и съдействие на членовете, които заявят желание, с оглед 

възможността  за  презентация  и  материали,  съответно  ако  е 

необходимо, и превод.

Предлагам ви да гласуваме това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  запознайте  се  с  преписката,  а  сега  да  гласуваме  това 

принципно решение. Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад поканата 

за наблюдение на изборите в Киргизка република на 15 октомври, 

която беше докладвана за сведение. По принцип срокът за заявяване 

е до 10 септември, аз предлагам обаче днес да гласуваме колегите, 

които  са  се  заявили,  а  в  началото  на  септември месец  отново  да 

върнем, в случай че има други желаещи. Това са госпожа Нейкова и 

господин Андреев. Така че ви предлагам да одобрим и да изпратим 

информация  за  тях  с  условието,  че  в  срока  до  10  септември 
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евентуално ако някой и друг желае, ще се заяви, с оглед на това, че 

има колеги в отпуск.

И колегата Цачев се заявява.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Сидерова.

След това ще върнем на мой доклад.

Господин Цачев, упълномощавам ви да водите заседанието.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-06-131/1 от 1 3 август 2017 г. от Столична община, подписано 

от  госпожа Ралица Стоянова  и  господин Дончо  Барболов.  Това  е 

отговор  на  наше  писмо,  с  което  ги  попитахме  какво  означава 

съкращението  „41  К”  в  протоколите,  с  които  са  приемали 

избирателните списъци от Териториалното звено на ГД „ГРАО”. С 

писмото ни отговарят,  че,  спазвайки т.  20 от Решение № 4673 (в 

което  няма  т.  20,  защото  това  е  решението,  с  което  сме  им 

разрешили  да  извадят  от  чувалите  седем  протокола,  които  не  са 

предадени за проверка в изборния ден). Те са били разпределени в 

три или четири административни района. Отговарят, че „41К” значи 

41 кашона.

Аз съжалявам, че точно Столична община не спазва нашите 

решения. Очевидно без да искат са сгрешили номера на решението, 

нашето  решение  е  №  4387,  но  съпричастна  към  приемането  на 

протоколите от ГД „ГРАО” след проверката не е т. 20, която касае 

приемането  на  изборни  книжа  в  помещенията  за  съхранение  в 

изборния ден, а  е т.  23.  И би следвало в приемно-предавателните 

протоколи да бъдат описани протоколите, които са приети. „41К”, 

кашона  нищо  не  означава!  В  Столична  община  имаме  над  1500 
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избирателни  комисии.  Трябваше  да  се  знае  поне  бройката  на 

избирателните  списъци,  които  са  приети.  Оттук  нататък  никаква 

проверка не можем да направим – приети, неприети, разпределени 

по  администрации  и  т.н.  И  си  позволявам  да  напомня,  че  този 

приемно-предавателен протокол е подписан от 15 длъжностни лица, 

определени със заповед на Столична община.

Не знам, но ви предоставям на вниманието да помислим и 

като се върнем септември месец какви действия да предприемем по 

допълване на нашето решение, защото очевидно за някои общини е 

непонятно  какво  трябва  да  се  свърши,  независимо  от  ясността 

според мен на точките, които цитирах от Решение № 4387.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, ако има неяснота в този отговор, 

който сме получили, ако трябва с друго писмо да искаме пояснение. 

Казахте,  колега Сидерова,  че става дума за над 1500 комисии. От 

броя на кашоните ние не можем да направим съответния извод за 

броя на предадените материали, а само колко са кашоните.  Ако е 

необходимо – вие сте докладчик и може да прецените най-добре – и 

ако  е  от  значение,  бихме  могли  да  поискаме  допълнителна  по-

детайлна информация.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз възприемам това предложение, но 

ви предлагам писмото да бъде адресирано до два адресата – едното е 

до Столична община, а другото е до ГД „ГРАО”, тъй като приемно-

предавателният протокол с „41К” е между ГД „ГРАО” и Столична 

община. Да попитаме какво е съдържанието на тези 41 кашона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, други предложения? Подлагам на гласуване така 

постъпилото предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Мартин  
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Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева).

Уважаеми  колеги,  връщаме  се  към  моите  доклади.  Вече  е 

публикувана преписка с вх. № ЦИК-09-144 от 3 август 2017 г. Това е 

информация  от   госпожа  Манолова  и  госпожа  Тихолова  със 

съответните  длъжности  в  администрацията,  относно  проект 

„Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и 

работата на централната администрация”. Спомняте си, колеги, че с 

протоколно решение по доклад на госпожа Солакова от 18 юли 2017 

г. е поискана допълнителна информация за самия проект, като след 

уточнение  между  администрацията  и  госпожа  Солакова  с  тази 

докладна  записка  е  предоставена  информация  както  относно 

проекта, неговото финансиране, споразумението, което е сключено и 

какви дейности ще бъдат извършени, но също така и Стратегията за 

развитие на държавната администрация, пътната карта и оперативна 

програма „Добро управление”.

Извършено е проучване от администрацията ни, колеги, дали 

и  доколко  Централната  избирателна  комисия,  както  беше  и 

замисълът,  може  да  кандидатства  с  проекти  за  изграждане  на 

капацитет.  На  базата  на  своето  проучване  госпожа  Манолова  и 

госпожа  Тихолова  завършват  с  това,  че  към  настоящия  момент 

Централната избирателна комисия не би могла да кандидатства по 

отворените  до  момента  процедури,  но  в  бъдеще  при  отваряне  на 

други,  представляващи  интерес  за  Комисията,  би  могло  да  се 

кандидатства.

Колеги,  докладвам  ви  я  за  сведение  и  запознаване.  Моля, 

запознайте се и ако имаме въпроси към нашата администрация по 

тази преписка, да ги зададем на следващото ни заседание.

Колеги, на следващо място, във вътрешната мрежа с вх. № 

ЦИК-02-52 от 28 юли 2017 г. е получена в ЦИК фактура на сума 

147,75 лв. за изпратени изходящи писма от Централната избирателна 

комисия за периода от 28 юни 2017 г. до 27 юли 2017 г. от главния 

експерт  към  съответната  дирекция,  отдел  „Обща  канцелария”  на 
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Народното  събрание.  Колеги,  както  е  практиката  досега, 

деловодството направи справка и в забележка потвърди, че това е 

общият брой изпратени писма. В забележката колегите са написали, 

че  общият  брой  на  писмата  в  посочения  период  по  писмото  от 

Народното  събрание  съвпада  с  информацията  от  справката  от 

деловодството  на  Централната  избирателна  комисия.  Справката  в 

деловодството се води по изходящ номер на съответните писма, като 

не е отразена датата на изпращане от Народното събрание, напълно 

логично.

С  оглед  на  което,  колеги,  ви  предлагам  да  приемем 

протоколно решение, с което да утвърдим изплащането на тази сума.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, още два доклада от мен.

На първо място, колеги, във връзка с проведени в оперативен 

порядък разговори ви информирам, че срещата с господин Томислав 

Дончев  по  повод  машинното  гласуване  и  по  повод  след  това 

съвместна среща с Обществения съвет, изпълнителната власт и нас, 

ще  се  проведе  на  22  август  2017  г.  от  11  ч.  в  Централната 

избирателна комисия, за което ще уведомя и Обществения съвет.

И, колеги, връщам на проекта на заповед и допълнителното 

споразумение.

Заповядайте, госпожо Иванова, по заповедта за прекратяване 

на трудовия договор с госпожа Грозданова.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Аз  имам  няколко  забележки  по 

отношение на предложения ни проект за заповед.

На първо място, смятам, че основанието, на което следва да 

бъде прекратен трудовият договор с госпожа Силвия Грозданова, е 

само  чл.  326,  ал.  1.  Алинея  2  касае  срока  на  предизвестието. 
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Доколкото  ми е  известно  и  съм запозната,  тя  работи  с  безсрочен 

трудов договор и нормално предизвестието е 30 дни. В случай обаче 

че Комисията държи да бъде включен срок и ако този срок е над тези 

30 дни, тогава би следвало да се визира разпоредбата  на ал.  3 на 

Кодекса  на  труда,  а  не на ал.  2  и затова  аз  смятам,  че срокът на 

предизвестието  няма  никакво  отношение  към  основанието  за 

прекратяване на договора.

На второ място, в т. 2 от заповедта е посочено на основание 

чл.  22  от  Вътрешните  правила  за  трудовия  ред  в  Централната 

избирателна  комисия.  Обръщам внимание на  колегите,  че  нямаме 

Вътрешни  правила  за  трудовия  ред,  а  имаме  Правилник  за 

вътрешния  трудов  ред  в  администрацията  на  ЦИК.  Освен  това 

посоченият чл. 22 е абсолютно неотносим, тъй като касае отсъствие 

поради  временна  нетрудоспособност.  Вероятно  се  има  предвид 

разпоредбата на чл. 25 от цитирания от мен Правилник за вътрешния 

трудов  ред  в  администрацията  ЦИК,  съгласно  който  работното 

облекло,  респективно  сумите,  изплатени  за  неговото  осигуряване, 

подлежат  на  възстановяване  от  служителите  в  определените  от 

нормативните актове случаи.  В случай че  наистина се  констатира 

разпоредба  на  нормативен  акт,  то  би  трябвало  да  се  посочи  и 

основанието от този акт във връзка с чл. 25 от нашия Правилник за 

вътрешния трудов ред в администрацията на ЦИК, за да стане ясно 

дали е налице правно основание за наличието на такава удръжка.

И  последното  ми  предложение  е  в  случай  че  се  изплаща 

обезщетение по чл. 224 и се намери основание, на базата на което тя 

следва  да  възстанови  средствата,  евентуално  да  се  извърши 

прихващане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, други? Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Технически:  в  първото  изречение 

„протоколно решения”, а те са протоколни решения, посочени са две 

протоколни решения.
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По т.  1,  колеги,  мисля,  че  все  пак  трябва  да  бъде  изяснен 

въпросът доколкото има неизползван отпуск в размер на 13 дни за 

2015 г.  и доколкото е  изтекла двегодишната давност вече – тя се 

брои до края на годината…

Грешката е моя, краят на годината не е дошъл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев 

върви  напред  във  времето,  с  оглед  интензивната  работа  в  ЦИК, 

върви с една година напред.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  одобряването  на 

тази  заповед  с  корекциите,  които  госпожа  Иванова  направи,  като 

казвам, че бих я подписала единствено в случая че има приемане и 

предаване, подписано без забележки от двете страни.

Режим на гласуване.

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (  Бойчо  Арнаудов,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов;  

против – 1 (Ерхан Чаушев).

Заповядайте за отрицателен вот.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Винаги  съм  за  простите  неща:  първо 

приемаме предавателен протокол, после останалите действия.  Под 

условие, пак администрацията ще си направи едни някакви си други 

нещица,  които пак ще поправяме.  И така  нататък.  При изчистена 

ситуация  бързо  става  решението,  а  сега  това  решение  пак  ще  го 

влачим още време.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И, 

колеги,  отново  обръщам  внимание  на  предложението  за 

допълнително  споразумение  с  госпожа  Герасимова.  Него  ще  го 

гласуваме на следващото заседание, но ви моля да го погледнем и да 

преценим  и  по  отношение  на  сумата,  и  по  отношение  на 

споразумението. Днес ви го докладвам за сведение.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Вече е гласувано, но Вътрешни правила 

за  трудовия  ред  в  Централната  избирателна  комисия  има,  те  са 

действащи и т. 22 касае точно облеклото!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  бъде 

направено това доуточнение.

Колеги, преди почивката,  която ще дам, давам думата и на 

госпожа Ганчева за още един доклад. Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  току-що 

разпределена  на  мой  доклад  информация  от  госпожа  Манолова, 

директор  на  дирекция  „Администрация”,  и  госпожа  Веселина 

Тихолова, която е относно проведена среща с екипа за управление и 

изпълнение  по  проекта  „Изграждане  и  внедряване  на  пилотна 

система за дистанционно електронно гласуване” с вх. № ЦИК-09-145 

от 3 август 2017 г. Аз ще помоля администрацията да я изпрати на 

колегите по мейл, каквато практика създадохме. 

Докладвам  го  за  сведение  и  запознаване,  като  обръщам 

внимание, че от съдържащата се в този документ информация става 

ясно, че най-късно по Дейност 1 с предмет „Проучване и анализ на 

добрите  практики  за  дистанционно  електронно  гласуване  и 

провеждане  на  три  симулации  на  дистанционно  електронно 

гласуване”. Докладът във връзка със стартиране на тази обществена 

поръчка е подписан от главния секретар на агенцията и в момента се 

подготвя цялата документация по Закона за обществените поръчки 

за стартиране на поръчката,  като плановете им са най-късно до 7 

август тя да бъде обявена.

Отделно  ни  информират,  че  госпожа  Манолова  като 

представител  на  ЦИК  е  помолила  да  се  актуализира  времевият 

график,  публикуван  в  споделеното  пространство,  с  цел 

предоставянето му на ЦИК, като господин Киров като ръководител 

на проекта се е ангажирал с това.

Предоставена е  информация по Дейност 2,  също така и по 

Дейност 3. По четвърта точка са предадени отчетите.
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Видно  от  предоставената  ни  информация  е,  че  госпожа 

Манолова  е  попитала  кога  ЦИК  ще  получи  протоколите  от 

проведените  срещи  (знаете,  ние  поискахме  официална  среща  с 

агенцията),  като й е отговорено, че са публикувани в споделеното 

пространство, откъдето биха могли да ги предоставят на Комисията. 

Аз  ще  помоля  госпожа  Манолова  да  ги  изпрати  за  сведение  и 

информация на Централната избирателна комисия по имейлите.

Така че, колеги, докладвам го за сведение и запознаване сега 

и  в  случай че  колегите  имат въпроси,  да  ги  поставят  на  госпожа 

Манолова и да предприемем необходимите действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  По 

този повод? Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  искам  да  попитам  колегата 

Ганчева, защото тази информация още не е качена във вътрешната 

мрежа.  Вчера  преди  срещата  бях  помолила  колегите,  които  са  в 

екипа  за  управление  на  проекта,  да  поставят  и  въпрос  относно 

дейността  от  проекта,  свързана  с  информация  и  публичност  на 

проекта за  дистанционно електронно гласуване.  Как ще се случва 

във  времето  популяризирането  в  частта,  която  касае  Централната 

избирателна комисия, дали се съдържа такава информация, дали са 

поставили такъв въпрос.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз сега на прима виста като гледам, 

госпожо Нейкова, мисля, че трябва да се уточни с представителите 

на информацията. Аз лично не мога да кажа, ако кажа „не”, може и 

да излъжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 

госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  да  кажа,  че  писмото,  което 

подготвих, е в моята папка във вътрешната мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  имаме ли корекции по това писмо? Моля,  погледнете.  Не 

виждам, колеги. Подлагам го на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

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

Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, давам 15 минути почивка.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В залата сме 14 

членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Продължаваме 

днешното заседание малко по-рано от обявеното време за почивка.

Колеги, в така наречената почивка се събра работната група, 

свързана  с  оценка  на  получените  оферти  за  логистиката  на 

предстоящата Международна конференция на АСЕЕЕО.

Уважаеми колеги, след като погледна предоставените оферти 

и с оглед необходимостта от прецизиране на отделните оферти от 

различните фирми, предлагаме да възложим на администрацията да 

изготви една обобщена справка по отделните позиции, всяка една от 

фирмите-кандидатки  каква  цена  предлага,  като  в  колоната 

„Позиции”  се  включат  и  евентуални  специфики,  които  отделна 

фирма предлага за разлика от другите фирми, а в другите колони 

последователно бъдат посочени и цените, които фирмите предлагат. 

Да възложим това на администрацията чрез директора на дирекция 

„Администрация” в срок до утре вечерта, за да може в понеделник 

работната група да се събере и във вторник на заседанието на ЦИК 

да предложи решение на ЦИК.

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
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Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.  Свиквам следващото заседание 

на 8 август 2017 г. от 10,30 ч., това е следващият вторник. Благодаря 

ви.

(Закрито в 12,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

За СЕКРЕТАР:

Румен Цачев

Стенограф:

Стойка Белова
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