ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 561
На 22 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 ОИКВелики Преслав.
Докладва: Мария Бойкинова
2.

Доклад

относно

референция

на

„Информационно

обслужване“ АД по изпълнен договор.
Докладва: Емануил Христов
3. Доклад относно местен референдум в с. Чернево.
Докладва: Катя Иванова
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват:

Владимир

Пенев,

Метин

Сюлейман
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Владимир Пенев, Иванка Грозева
6. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
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Докладват: Владимир Пенев, Таня Цанева,
Александър Андреев, Метин Сюлейман
7. Доклади по писма.
Докладват: Ивилина Алексиева, Александър
Андреев, Катя Иванова, Росица Матева,
Иванка Грозева, Таня Цанева, Владимир
Пенев, Камелия Нейкова
8. Доклади относно постановления на прокуратури и писма
до МВР.
Докладва: Владимир Пенев
9. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова и Цветозар Томов.
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 заседанието на Централната избирателна комисия
на 22 август 2017 г.
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Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на дневен
ред: т. 1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИКВелики Преслав – докладчик госпожа Бойкинова; т. 2. Доклад
относно референция на „Информационно обслужване“ АД по
изпълнен договор – докладчик господин Христов; т. 3. Доклад
относно местен референдум в с. Чернево – докладчик госпожа
Иванова; т. 4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик
господин Пенев; т. 5. Доклади относно искания за отваряне на
запечатани помещения с докладчици господин Пенев и госпожа
Грозева; т. 6. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК с докладчици господин Пенев и госпожа
Цанева; т. 7. Доклади по писма с докладчици аз, господин Андреев,
госпожа Иванова, госпожа Матева, госпожа Грозева, госпожа
Цанева; т. 8. Доклади относно постановления на прокуратури и
писма до МВР с докладчик господин Пенев; и т. 9. Разни.
Уважаеми колеги, имате ли предложения за изменение и
допълнение на така предложения ви дневен ред? – Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във възнаграждения, ако има
такава точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Има такава
точка – включвам ви.
Други предложения? – Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Нейкова.
Други? – Господин Сюлейман, заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Моля да ме включите в точката за
изплащане на възнаграждения и в жалби.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен
ред.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева),
против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, преди да преминем към точките от дневния
ред, няколко съобщения:
Първо, колеги, знаете, че в 11 ч. ще прекъснем заседанието си
поради

предстояща

работна

среща

с

представители

на

законодателната и на изпълнителната власт.
На второ място, колеги, всички отсъстващи от днешното
заседание отсъстват по обективни причини.
На трето място, колеги, в „Държавен вестник“, бр. 65 от 11
август 2017

г., е публикуван Указ № 176 на президента на

републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Сухаче, община Червен бряг, област Плевен на 8 октомври 2017 г.
В „Държавен вестник“, бр. 67 от 18 август 2017

г., са

обнародвани Указите на президента на републиката № 177, 178 и
179 за насрочване на частични избори, както следва: за кмет на
кметство Ракево, община Криводол, област Враца; за кмет на
кметство Попович, община Бяла, област Варна и за кмет на кметство
Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна – всичките на 8
октомври 2017 г.
Уважаеми колеги, тези доклади са за сведение.
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Уважаеми колеги, тъй като днес отсъства и госпожа
Солакова, и госпожа Мусорлиева, трябва да изберем кой ще
изпълнява функциите за секретар. Колеги, предлагам ви това да е
господин Пенев.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИКВелики Преслав.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви предложение
от областния координатор на политическа партия „ГЕРБ“ – област
Шумен, с приложено пълномощно по преписката за заявление, с
което се иска освобождаване като председател на ОИК – Велики
Преслав, област Шумен на Мариана Йорданова Вълкова, и на нейно
място съответно да се избере за председател на ОИК – Велики
Преслав Миглена Стоянова Ангелова.
Към преписката са приложени: пълномощно, диплома за
завършено висше образование на Миглена Стоянова Ангелова, както
и декларация по чл. 75, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 65 и чл. 66 от
Изборния кодекс. В Централната избирателна комисия е постъпила
съответно и молба от Мариана Йорданова Вълкова, с която моли
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същата да бъде освободена като председател на ОИК – Велики
Преслав, поради лични причини.
Всички документи са пристигнали както по електронната
поща, така и в оригинал, поради което ви предлагам да вземем
решение, с което да освободим като председател на ОИК – Велики
Преслав, област Шумен, Мариана Йорданова Вълкова, и да
назначим за председател на ОИК – Велики Преслав, област Шумен,
Миглена Стоянова Ангелова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4859-МИ/НР.
Господин Христов, заповядайте по точка втора:
2. Доклад относно референция на „Информационно
обслужване“ АД по изпълнен договор.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
можете да се запознаете с писмо от „Информационно обслужване“
АД с № ЦИК-00-562. То е във връзка с искане за издаване на
удостоверение на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки и то касае изпълнението на договора между нас и
„Информационно обслужване“ АД във връзка с преминалите
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парламентарни избори през м. март 2017 г. Знаете, че преброител в
тези избори беше „Информационно обслужване“ АД.
Приложено е след писмото и съответното удостоверение,
което трябва да издадем. Аз съм се запознал подробно с него, тъй
като тука има доста технически неща – какви технологии са
използвани, колко компютри са били използвани в 32 районни
избирателни комисии. Има се предвид, че за чужбина компютрите
бяха тук, в Централната избирателна комисия, и изобщо колко броя
протоколи са били обработени от секционните избирателни комисии
и т.н.
Предлагам

да

вземем

решение

да

подготвим

това

удостоверение и да упълномощим председателя и изпълняващия в
момента длъжността секретар да подпишат това удостоверение.
Доколкото знам, то е необходимо на „Информационно обслужване“
АД за участие в предстояща обществена поръчка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Христов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване тази референция с
лице за контакт Екатерина Благоева.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклад относно местен референдум в с. Чернево.
Заповядайте, госпожо Иванова.
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КАТЯ

ИВАНОВА:

Уважаеми

колеги,

във

връзка

с

произведения на 20.08.2017 г. местен референдум в с. Чернево,
община Суворово, общинската избирателна комисия ни е изпратила
следните документи: протокол на комисията за произвеждане на
местен референдум на 20.08.2017 г., протокол № 12 от 20.08.2017 г.
за обявяване на резултатите от проведения местен референдум на
20.08.2017 г. в с. Чернево, както и тяхно Решение № 181-МР от
същата дата, относно обявяване на резултатите от местния
референдум на 20.08.2017 г. в с. Чернево.
Само накратко ще ви запозная:
Броят на гражданите с избирателни права на територията на
с. Чернево, е 1039. От тях са гласували 512, т. 49,28 на сто. Като
гласувалите в местния референдум са повече от 40 на сто от
гражданите с избирателни права. От тях 484 е броят на
действителните бюлетини с отговор „ДА“ на поставения въпрос; 22
е броят на действителните бюлетини с отговор „НЕ“, и броят на
недействителните бюлетини е 6.
При това положение на основание чл. 41а, ал. 1 от Закона за
прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление

референдумът

е

успешно

проведен

и

предложението се приема.
Решението е обявено по предвидения в закона ред и на
интернет страницата на комисията и е закачено на таблото.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок на основание чл.
42, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

благодаря, госпожо Иванова.
За сведение е този доклад.
Колеги, продължаваме с точка четвърта:

Много
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4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило с вх. № НС-11-73 от 11 август 2017 г.
възражение от Христо Любомиров Иванов, представляващ коалиция
„Движение ДА България“, чрез пълномощника си адвокат Надежда
Йорданова, относно Акт за установяване на административно
нарушение № 03 от 11 март 2017 г. на РИК-16 – Пловдив. Касае се за
преписка, която не е била довършена от районната избирателна
комисия в рамките на мандата й, поради което актът е изпратен на
Централната избирателна комисия за процедиране. Имало е
сериозни затруднения във връзка с връчването на акта, но в крайна
сметка все пак е връчен на пълномощник адв. Надежда Георгиева
Йорданова.
Преписката е окомплектована с всички възможни материали,
които се намират в Централната избирателна комисия

и ви

предлагам да одобрим придружително писмо, с което да се изпрати
на областния управител спешно, за да може в рамките на
шестмесечния

срок

да

предприеме

действия

от

неговата

компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам. Подлагам на гласуване.
Всъщност няма да подлагам на гласуване, защото това е
стандартната процедура в Централната избирателна комисия, за
която имаме общо протоколно решение. Уведомяване.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа трябва
да е публикуван за запознаване за когото представлява интерес
сигнал с вх. № ЦИК-00-558 от 14 август 2017 г., който е на
вниманието на госпожа Корнелия Нинова – председател на
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Националния съвет на БСП; на госпожа Вероника Делибалтова –
председател на Младежкото обединение на БСП; и на госпожа
Ивилина Алексиева – председател на ЦИК. Сигналът е подаден от
управител на хотел „Капри“ – София. Касае според сигнала
неправомерни действия на конкретно лице.
Смятам да остане за сведение – така ви го предлагам, но ако
проявявате интерес, моля да се запознаете. Публикуван е във
вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

запознайте се.
Уважаеми колеги, давам думата на господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, по електронната поща на Централната
избирателна комисия е получена жалба от Иван Димитров Вълчев с
вх. № МИ-11-12 от 17 август 2017 г. Жалбата е срещу решение на
общинската избирателна комисия – Лясковец, с което решение са
прекратени предсрочно пълномощията на господин Вълчев като
общински съветник. Същата жалба е получена в оригинал в
Централната избирателна комисия на 18 август 2017 г., като към
жалбата са приложени: решение на Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, с което производство за
установяване на конфликт на интереси е прекратено. Решението е от
05.07.2017

г., както и решението на общинската избирателна

комисия в Лясковец. Номерът е 148-МИ от 15 август 2017 г.
Все още към преписката липсва протокол от проведеното
заседание. Свързал съм се с ОИК – Лясковец, и съм поискал да се
представи както протоколът, така и всичко онова, което е във връзка
с преписката. Компетентен в случая да разгледа тази жалба е
Административният съд – Велико Търново, с оглед което правя
предложение след като комплектуваме преписката, цялата жалба да
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се препрати на Административен съд – Велико Търново, по
компетентност.
Тази жалба е в моята папка за днешното заседание и всичко,
което е пристигнало във връзка с това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Окомплектовам цялата преписка и
така я препращаме към Административен съд – Велико Търново, по
компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с точка пета:
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило в
Централната избирателна комисия писмо с вх. № ПВР-14-121 от 10
юли 2017 г. Искането е за отваряне на запечатано помещение в
сградата на община Летница, област Ловеч, в което се съхраняват
изборни книжа и материали от различни видове избори, за предаване
на изборните книжа от изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на отдел „Териториален архив“ – Ловеч.
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Тъй като в това първоначално пристигнало писмо не е
уточнено какви книжа и материали се съхраняват в това запечатано
помещение, се свързах с община Летница и поисках да изпратят
допълнително писмо, с което да уточнят видовете книжа, които се
съхраняват. Такова писмо е постъпило на 19 юли 2017 г. с вх. №
ПВР-14-121/1. Всъщност съхраняват се изборни книжа и материали
от изборите за общински съветници и за кметове и национален
референдум от 25 октомври 2015 г., от изборите за президент и
вицепрезидент от 2011 г. , от изборите за народни представители от
26 март 2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент
от 29014 г. и от изборите за президент и вицепрезидент и
национален референдум през 2016 г.
Предлагам ви да разрешим отварянето на

запечатаното

помещение, в което в метална каса – сейф, се съхраняват конкретно
книжата от 2011 г., за да може да бъде извършена експертиза и да
бъдат предадени подлежащите на архивиране книжа, а останалите –
унищожени.
Решението трябва да е публикувано във вътрешната мрежа за
днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Таня Цанева), против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4860.
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Продължете със следващ доклад, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпило е с вх. № ПВР-14123 от 18 август 2017 г. писмо от заместник-кмета на Столичната
община Дончо Барбалов, с искане за разрешаване отварянето на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от изборите за президент и вицепрезидент и национален
референдум от 6 ноември 2016 г. Необходимостта от отваряне на
това помещение е свързана с промяна по отношение на фирмата,
която осъществява охрана на сградата в общината в с. Кътина,
където всъщност се намира и запечатаното помещение, и съответно
от възникналата необходимост за подмяна на трансмитери и
техническо оборудване във връзка с осъществявания СОТ.
Поради таз причина ви предлагам да разрешим отварянето на
запечатаното

помещение

с

цел

извършване

на

съответните

технически дейности, след което същото да бъде затворено, като
разбира се Централната избирателна комисия бъде уведомена за
предприетите действия и бъде изпратен протоколът от отваряне на
помещението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Таня Цанева), против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4861-ПВР/НР.
Уважаеми колеги, с това давам почивка до 14,00 ч., като тази
почивка е работна с оглед предстоящите ни работни срещи.
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(След обедната почивка.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги! В залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Стигнахме до докладването частично на точка пета:
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Господин Пенев има още един доклад.
Госпожо Грозева, заповядайте вие.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моята папка от днешна дата е качен
проектът за решение относно отваряне на запечатано помещение.
Номерът на проекта, колеги, е 4836.
С вх. № ПВР-07-17 от 16 август 2017 г., е пристигнало писмо,
подписано от кмета на район „Люлин“, Столична община, с искане
за отваряне на запечатано помещение, намиращо се в сградата на
район „Люлин“, Столична община, в което се съхраняват изборните
книжа и материали от произведените избори за президент и
вицепрезидент на републиката и от изборите за общински съветници
и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането е във връзка с
изтичане на срока на документите, на изборните книжа и материали
и съответно същите следва да бъдат предадени на регионална
дирекция „Държавен архив“.
Предлагам ви проекта за решение, съгласно който – съгласно
т. 20 от наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г., следва да
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разрешим достъпа до запечатаното помещение и след извършване на
съответната експертиза и предаването на „Държавен архив“ на
подлежащите на съхранение материали, копие от заповедта на кмета
за определяне на длъжностните лица от общинската администрация,
както и от съставените протоколи, следва да бъдат изпратени на
ЦИК за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Грозева.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4862-ПВР/МИ.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило в
Централната избирателна комисия писмо с вх. № НС-06-151 от 28
юли 2017 г., от кмета на община Ловеч, относно информация,
съдържаща основания за отваряне на Помещение № 4 в
учрежденския архив на община Ловеч. Фактически ни се предоставя
информация за резултата от експертизата и относно ценността на
документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за
унищожаването.
Докладва ни се, че комисията, назначена със съответната
заповед, е извършила експертиза, като е отделила документите,
които са за унищожаване и са неценни, и е определила кои са ценни
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и за предаване. Съответно ни е приложено и писмо от Държавна
агенция „Архиви“ до кмета на община Ловеч, с което общината е
уведомена, че агенцията се е запознала със съгласувания акт за
унищожаване на неценните документи и съответно е одобрила
съставения акт и е дала разрешение за унищожаване на неценните
документи, описани в указания срок.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Пенев.
С това изчерпахме точка пета.
Преминаваме към разглеждането на точка шеста:
6.

Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик отново е господин Пенев - заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви преписка,
постъпила в ЦИК с вх. № МИ-27-147 от 10 август 2017 г. Искането е
от общинската избирателна комисия – Тетевен и се прави искане за
изплащане на едно дежурство и две заседания.
Дежурството е на 28 юли 2017 г. и е във връзка с
окомплектоване и представяне в Административния съд в гр. Ловеч,
на административна преписка по административно дело № 248/2017
г.
На 29 юли 2017 г. се е провело заседание на общинската
избирателна комисия, на което са взети решения за определяне на
членове на общинската избирателна комисия – Тетевен, които да я
представляват

по

административното

дело

в

съдебното

производство. И също така са дали възможност на лицето –
жалбоподател, да изрази становище по жалбата. И във връзка с това
са отложили взимането на становище по жалбата от страна на
общинската избирателна комисия за следващо заседание, което е
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проведено на 5 август 2017 г. На двете заседания са присъствали
осем членове на комисията.
По отношение на тази преписка е извършен предварителен
финансов контрол, съставен е контролен лист. Предлагам да
одобрим изплащането на възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Предложението ми е за одобряване
изплащането на възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Цанева – заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, с вх. № МИ-27-151 от 16 август 2017 г. сме получили
искане от общинската избирателна комисия – Костенец, за
изплащане на възнаграждение за три дежурства и две заседания. Има
справка, има и контролен лист.
Моето предложение е дежурството на 26 юли 2017 г., дадено
от председател и секретар, да не го одобрим, тъй като същия ден на
26 юли има заседание, като в това заседание са включени и
председателят, и секретарят.
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Предложението ми е да изплатим дежурството на 17 юли
2017 г., дежурството на 3 август 2017 г. и заседанията на 20 юли и
26 юли 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? – Не
виждам коментари и подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, аз съвсем
накратко ще ви докладвам, че е постъпило писмо с вх. № МИ-06-431
от 21.08.2017 г. от община Ивайловград, във връзка с изплащането
на възнаграждение на ОИК – Ивайловград, на 3 август 2017 г.
Правилно е било докладвано от колегата Метин Сюлейман на
заседание. Въпросът е, че е допусната грешка в самата справка, с
оглед на което е изготвена нова справка, която да се отнася вече за
ОИК – Ивайловград, а не за ОИК – Иваново, област Русе.
Затова молбата ми е да приемем поправката и да може да
бъде изпратено, за да се изплати възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, от микрофон искам да обърна внимание на
машинопис и на деловодство да си проверяват преписките.
Следващ докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-149 от 15
август 2017 г. Това е искане за изплащане на възнаграждение на
членовете на общинската избирателна комисия – Якоруда, за
проведено заседание на 10 август 2017 г. Заседанието е проведено на
основание раздел І, т. 1, букви „б“ и „г“ от наше Решение № 2901МИ от 5.11.2015 г.
На това заседание е присъствала цялата комисия от 11
членове.

На

това

заседание

предсрочно

са

прекратени

пълномощията на общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 3
от ЗМСМА, като със същото Решение № 109 от 10 август 2017 г. е
обявен за избран следващият от листата на съответната партия
общински съветник.
Към искането са приложени протокол от проведеното
заседание на 10 август 2017 г., както и взетото Решение № 109 от 10
август 2017 г., в това число и заявлението на общинския съветник,
на базата на което е проведено заседанието и е взето решение за
прекратяване на неговите пълномощия.
Към преписката има приложен контролен лист за извършен
предварителен контрол, както и счетоводна справка за размера на
исканите възнаграждения, с оглед което предлагам да одобрим
изплащането на възнагражденията на членовете на общинската
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избирателна комисия – Якоруда, област Благоевград, за проведеното
заседание на 10 август 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,

подлагам

на

гласуване

така

направеното

предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка седма:
7. Доклади по писма.
Уважаеми колеги, първи докладчик по тази точка съм аз.
На първо място публикувано в моята папка за днешното
заседание, с вх. № ЦИК-02-54 от 21.08.2017 г. е получена заповедта
от м. август 2017 г. на председателя на Народното събрание по
отношение на актуализация на основните месечни заплати на база на
данните на Националния статистически институт.
Колеги, докладвам ви го за сведение. Предадено е на госпожа
Герасимова, за да се извърши актуализация и на нашите
възнаграждения.
Колеги, на второ място с вх. № ЦИК-02-53 от 18.08.2017 г.
Народното събрание на Република България ни е изпратило
оправдателни счетоводни документи за разходите, извършени за
сметка на Централната избирателна комисия.
Колеги, предлагам ви да одобрим тези разходи и да възложим
те да бъдат изплатени.
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Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против – 1 (Росица
Матева).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-09-153
от 18.08.2017 г., е публикувана докладна записка от госпожа
Манолова – директор на Дирекция „Администрация“, относно
промени в правата за достъп до електронните системи на
Българската народна банка, Министерството на финансите и
„Информационно обслужване“ АД, с оглед прекратяване на
трудовото

правоотношение

на

госпожа

Силвия

Грозданова.

Приложени са писма до съответните институции и техните
представляващи.
Предлага се на „Информационно обслужване“ АД да бъдат
закрити създадените служебни електронни пощенски кутии както на
госпожа Грозданова, така и на госпожа Димитрова и на господин
Ахмедов.
До Дирекция „Държавно съкровище“ в Министерството на
финансите

уведомяваме,

че

трудовото

правоотношение

е

прекратено, а електронната поща вече не е валидна и съответният
телефон, като се посочва госпожа Герасимова с нейния телефон и
имейл.
До Министерството на финансите, Дирекция „Държавно
съкровище и държавни разходи“ – по същия начин във връзка с
оторизацията, дадена по-рано от ЦИК, за работа с уеб-базираната
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система на министерството и изпращане на файловете, са
предоставени данните на госпожа Герасимова и госпожа Пеовска.
До Управление „Фискални услуги“ на БНБ – по същия начин.
И един проект на заповед, с който се определя госпожа
Герасимова – счетоводител в Дирекция „Администрация“, като
титуляр за работата с уеб-базираната система; Жасмина Пеовска –
като заместващо длъжностно лице.
Колеги, имате ли коментари по тези предложения? – Не
виждам.
Тогава, колеги, подлагам анблок да ги одобрим.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-09-151
от 17.02017 г. е публикувана докладна записка от госпожа Манолова
– директор на Дирекция „Администрация“, относно представяне на
разшифровка на капиталовите разходи и трансфери, които ще бъдат
извършени през 2017 г. Можете да се запознаете с докладната и
предложените писма до Министерство на финансите, Дирекция
„Държавни разходи“.
Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване одобряването на тази писма и справки
и тяхното изпращане.
Режим на гласуване.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-09-152
от 18.08.2017 г. е публикувана докладна записка от госпожа
Манолова – директор на Дирекция „Администрация“, относно
публикуване на ежемесечните и тримесечни отчети за изпълнението
на бюджета на ЦИК на интернет страницата на ЦИК.
Колеги, оказва се, че това задължение е възникнало за ЦИК с
промени в закона от 2014

г. Към днешна дата, въпреки

неколкократните напомняния от страна на Министерството на
финансите, това задължение не е изпълнено. По-добре късно,
отколкото никога. Носи се отговорност.
Затова, колеги, подлагам на гласуване публикуване на
ежемесечните и тримесечни отчети на нашата страница в
предложената рубрика.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-09-154
е публикувана докладна записка от господин Желязков – главен
юрисконсулт

в Дирекция „Администрация“ в Централната

избирателна комисия. Колеги, припомням, че в четвъртък се наложи
спешно да направим по повода, описан тук, една консултация по
телефон. И във връзка с тази докладна записка аз ви моля за
последващо одобрение на съобщението за отлагане на отварянето на
офертите, свързани с предоставянето на таксиметрови услуги.
Подлагам първо на гласуване за последващо одобрение това
съобщение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Метин Сюлейман, Таня Цанева), против – 2 (Мартин
Райков, Росица Матева).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, в тази връзка отправям от микрофон
забележка към господин Желязков, който считам, че не си е
изпълнил служебните задължения и не е информирал своевременно
Централната избирателна комисия, за да се налага това отлагане на
отварянето на офертите и обръщам внимание на комисията, че до 25
минути ние трябва да изберем комисия, която да отвори офертите.
Заповядайте за свързан доклад.
КАТЯ

ИВАНОВА:

Уважаеми

колеги,

във

връзка

с

предстоящата работа на комисията за обществена поръчка относно
таксиметровите услуги ви докладвам, че в отговор на изпратените
покани от Централната избирателна комисия, две от фирмите, до
които са адресирани тези покани за участие в обществената поръчка,
са върнали отговори.
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Съответно постъпило е писмо в ЦИК с вх. № ЦИК-06-59 от
14.08.2017 г. от фирма „За едно евро“, които ни уведомяват, че на
този етап фирма „За едно евро“ ООД няма да участва в
обществената поръчка.
С вх. № ЦИК-06-60 от 15.08. 2017 г. подобен отговор е
постъпил и от фирма „Такси Ес Експрес“ АД, които също ни
уведомяват, че към настоящия момент нямат възможност да
отговорят на всички изисквания за участие в процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, към днешна дата за сведение и запознаване
обръщам внимание на писмо с вх. № ЦИК-02-55 от 21.08.2017 г. от
главния секретар на Народното събрание. Уважаеми колеги, по този
повод и още две преписки свиквам работно заседание утре в 11.00 ч.
Колеги, още два къси доклада:
Получили сме покана от Националната служба за охрана да
присъстваме по повод нейната 138-годишнина от създаването й, на
12 септември 2017 г. – вторник, от 18,30 ч. да присъстваме на
коктейл. При мен е поканата. Който има интерес, може да се
запознае.
И само припомням, колеги, че до днес в 17,30 ч. изтича
срокът, даден по повод обществената поръчка за стенографски
услуги, за предоставяне на допълнителни документи. Комисията е
изпратила протокол до участниците, като е посочила, че четири от
тях следва да предоставят допълнителни документи. И четирите са
върнали документите, така че създадената комисия може да
продължи работата си. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, по повод двете комисии ще върнем докладите.
Следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ЦИК-06-58-1 от 15.08.2017 г. във връзка с постъпило
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писмо от Държавната агенция „Електронно управление“ за
проведената среща в предходната седмица от 14,30 ч. в Държавната
агенция „Електронно управление“, на която присъствахме аз и
колегата Мусорлиева, във връзка с оказването на съдействие и
евентуално

съгласуването

на

действията

във

връзка

с

информационната и разяснителната част по проекта и движението на
проекта. Във връзка с това е изготвен и доклад от страна на госпожа
Манолова, в който са описани обсъжданите точки по различните три
вида дейности.
Докладвам ви ги за сведение. Самата докладна се намира в
папката, която е при заседанията от проведените срещи на екипа – в
папка „Електронно дистанционно гласуване“ и бихте могли да се
запознаете там. Няма да ви запознавам с повече подробности. Доста
подробен е докладът по отношение на проведената среща.
Накратко, съгласувахме обстоятелството, че ще бъде качена
информацията, която те предоставят във връзка с наръчника по
проектите за „Добро управление“ и спазването на изискванията,
съгласно Европейския съюз.
Отделно от това ние качихме също така и една доста
подробна информация във връзка с цялото движение на проекта от
м. декември 2016 г. до момента, с оглед на което и тази информация
ние им предоставихме. Отделно от това ние сме качили на нашата
страница както в „Съобщения“, така и в раздела, който е за
електронното гласуване, а беше разпратена и като линк към медиите,
за да може и те да се запознаят с извършените действия.
И във връзка с това ви докладвам също така и по отношение
на писмото на омбудсмана. Считам, че в случая няма какво
допълнително да правим и да отговаряме. Това е за сведение и
запознаване на колегите с всичко, което е до момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Продължете, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в предходно
заседание от 15.08.2017 г. ви докладвах, че с дата 11.08.2017 г. беше
постъпило писмо с вх. № НС-04-01-169/2 от Министерството на
външните работи, Дирекция „Права на човека“ във връзка с доклада
на Бюрото за демократични институции и права на човека в ОССЕ за
проведените на 26 март 2017 г. парламентарни избори с оглед
съгласуването евентуално на посрещането и обсъждането на
доклада. Във връзка с това, тъй като вече бяхме изпратили две писма
с отговор, с което потвърждаваме нашата готовност, както и по
отношение на срока, в който евентуално да се проведе, и за да не
изпращаме допълнителни писма, бях упълномощен от комисията да
се свържа с Дирекция „Права на човека“, за да може да уточним
получили ли са те нашите писма и съответно във връзка с това дали
е необходимо да изпращаме писмен отговор.
Свързах се с госпожа Стоева, която в момента е човекът,
който е изготвил писмата. От проведения разговор се разбра, че те са
получили писмата и едновременно и те в момента очакват преди да
ни информират евентуално кога ще се проведе срещата, от страна на
ОССЕ да потвърдят дали ще има такава.
Затова ви го докладвам и за сведение с оглед изпълнените
правомощия, които ми бяха дадени от комисията.
И на трето място, получено е писмо с вх. № ЦИК-07-97 от
14.08.2017 г., заедно с превода, който е с вх. № ЦИК-07-97/1 от
17.08.2017 г., а именно това е проучване на процедурите за
гласуване на гражданите на Европейския съюз, живеещи в чужбина.
Като писмото е от страна на Хосе Лозано – заместник-генерален
директор на Централната избирателна комисия на Испания, който ни
моли да предоставим информацията в екселската таблица и кратки
обяснения към всяка една от графите, за да може тази информация
да бъде обобщена и съответно по държави в Европейския съюз, след
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което вече тази информация да бъде използвана и да бъде
предоставена и на останалите комисии.
Във връзка с това в момента ви го докладвам за сведение. Аз
съм го попълнил, като попълненото по отношение на Република
България е маркирано в жълто, и съм оставил и отговорите, които са
дадени от страна на испанската Централна избирателна комисия.
Молбата ми е да ги погледнете, за да може в следващото заседание,
ако има забележки, да можем да ги поправим и вече да се даде за
превод, тъй като го искат на английски език. И да бъде изпратено.
В писмото не е определен срок, в който да бъде изпратено.
Считам, че няма пречка това да стане в четвъртък. Но за момента
само да се запознаете и ако има забележки или предложения за
допълване, да можем да ги допълним.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

господин Андреев. Това бяха вашите доклади.
Колеги, моля да се запознаем и да имаме готовност за
следващото заседание с това писмо.
Следващ докладчик е госпожа Иванова – заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в предходни заседания
на

Централната

избирателна

комисия

неколкократно

бяха

разисквани договорните отношения между „Център за градска
мобилност“ ЕАД и комисията, по повод на ползването на услугите
за паркоместа. Във връзка с това лично аз нямам яснота как се е
стигнало до това, но сме получили в Централната избирателна
комисия писмо с вх. № ЦИК-00-564 от 17 август 2017 г. от „Център
за градска мобилност“ ЕАД, с което те ни изпращат екземпляр от
сключения Договор № 10 за ползване на паркоместа за паркиране,
както и проект на допълнително споразумение № 2 към същия
договор, в който те са направили техните предложения за изменение
в този договор.
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На този етап аз ви докладвам този проект на допълнително
споразумение само за запознаване, тъй като в тази връзка и по повод
и на другия договор, който е само за безвъзмездно ползваните места,
но и за още 7 бр. места, които са уредени в друг договор, колегата
Владимир Пенев е подготвил едно писмо, което ще докладва. И с
оглед реакцията по повод на това писмо от страна на „Център за
градска мобилност“ ЕАД, предлагам да бъде проведена такава
среща, ако те приемат поканата, на която да се обсъждат изменения
и допълнения и в двата договора, поради което пак казвам, че на
този етап ви го докладвам само за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Иванова.
За свързан доклад – господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, тъй като общо взето почти на
всеки от нас се е случвало да има проблем с паркирането на
паркоместата по двата договора, които имаме с „Център за градска
мобилност“ ЕАД, съм подготвил един проект на писмо, който е
публикуван във вътрешната мрежа в моята папка, тъй като считам,
че е необходима реакция от наша страна и предприемане на
действия за отстраняване на проблемите, свързани с ползването на
паркоместата. Съответно евентуално предоговаряне на условията по
двата договора.
Надявам се, че съм обобщил общо взето данните за тези
проблеми, които за всеки от нас са били различни и по различно
време. Моля да се запознаете с това писмо, и ако смятате, че не се
нуждае от някаква редакция, да одобрим изпращането му на
„Център за градска мобилност“ ЕАД. (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Режим на гласуване.

Уважаеми
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Матева – заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви едно писмо с вх. № ЦИК-00-563 от 17
август 2017 г., пристигнало по електронната поща от „РААБЕ
България“ ООД – покана за закупуване на издания за документи за
прекратяване на трудово правоотношение. Качено е във вътрешната
мрежа в папката с моите инициали.
Докладвам го за сведение и смятам, че такива неща,
пристигнали по електронната поща, дори не следва и да се докладват
в Централната избирателна комисия, а могат да се обобщават от
администрацията.
Следващият ми доклад е относно писмо, също пристигнало
по електронната поща, с вх. № ЦИК-08-50 от 17 август 2017 г. Това е
оферта, изпратена от служба по трудова медицина „Тийн превент
България“. Докладвам го в момента за сведение. Предполагам, че
сме поискали такава информация, защото виждам, че е насочена и
към госпожа Солакова и госпожа Богданова. Така че за сведение в
момента.
Докладвам ви също така вх. № ЦИК-00-566 от 18.08.2017 г.
Това е една информация - можете да я погледнете в папката с моите
инициали, от екипа на „АПИС“, който ни уведомява, че ни
предоставя добавка към документи, които те предоставят за
ползване – възможност за работа с правни текстове, която ще улесни
значително юристи, финансисти и мениджъри, като този линк-
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детектор е безплатно разширение към интернет браузърите „Гугъл
Хром“,

„Интернет

Експлорър“

и

„Мозила

Файърфокс“,

и

текстообработващата програма Емси-Уърд. И е посочен електронен
адрес на сайта на „АПИС“, откъдето може да се изтегли тази
добавка и да се използва.
Аз в момента го докладвам за сведение. Ще го насоча към
директора на Дирекция „Администрация“ за преценка дали можем
да се възползваме – администрацията, ако не членовете на ЦИК – от
тази безплатна добавка.
Докладвам ви също така за сведение в момента вх. № ЦИК07-64-21 от 21 август 2017 г. Това е изпратено във връзка с
конференцията, в която с колегата Сюлейман ще участваме в края на
месеца, ново изменение на проекта на устава. Тъкмо се бяхме
подготвили на това заседание да ви запознаем с предложените
промени, но има нови промени, които са изпратени.
Докладвам го за сведение. Ще ги сравним с предходния
проект и ще ви докладваме на следващото заседание с цел
упълномощаване как да гласуваме на конференцията.
Двата следващи доклада са на доклад на колегата Грозева и
са в нейната папка, но тъй като са свързани с договора с фирмата,
която ще осъществява логистиката на нашата конференция, който аз
докладвах, затова ви ги докладвам в момента. Това е едно писмо,
пристигнало по електронната поща с вх. № ЦИК-08-48-1 от 18
август 2017 г., с което агенцията ни изпраща ценовата оферта в
изчистен вид, както сме я поискали, тъй като ще бъде приложение
към договора. И ни отговарят с вх. № ЦИК-08-48-2 от 21 август 2017
г., че нямат забележки към направените от нас корекция по
договора.
Уведомявам ви – знаете, че вчера получихте последващо
нанесени корекции след работното заседание вчера, които съм
изпратила на всички по електронната поща и ще бъдат изпратени и
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на агенцията, за да ги съгласуваме. И в следващото заседание ще ги
внесем за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Матева.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
с вх. № ЦИК-08-49 от 15.08.2017 г. Пристигнало е по електронната
поща и е от една от фирмите, която бяхме поканили, а именно „Про
Ивентим Груп“. Същата ни моли с цел установяване на добрите
практики с нашите клиенти, да им обясним кое е подтикнало
Централната избирателна комисия при вземането на решение за
избора на фирма, която да организира 26-та конференция на
АСЕЕЕО.
Такова писмо с подобно искане беше отправено и от една
друга фирма – „Ивент Дизайн“, което ви докладвах в предходно
заседание. Докладвах ви го за сведение. Не считам, че на този етап
следва да отговаряме. Ние писмено сме отговорили, че не са били
одобрени, така че на този етап ви го докладвам за сведение, без да
отговаряме, за да не продължаваме да влизаме в разяснителен и
обяснителен режим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Грозева.
Следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, с вх. № НС-04-03-54 от 16 август 2017 г. сме
получили от ГД „ГРАО“ писмо с информация в отговор на наше
писмо, с което сме искали да бъдем уведомени колко избирателни
списъци и за кои секции са били предадени и приети в цитирания
протокол. А именно става въпрос за Столична община и за 41
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кашона с избирателни списъци. И съответно са ни изпратени по
райони, по избирателни секции, като е описано от кой до кой номер
във всеки един район и в коя избирателна секция колко са били
предадени – списъци и съответно декларации и удостоверения към
тях.
Писмото е качено във вътрешната мрежа в моята папка.
Който проявява интерес, може да се запознае с него, а също така ще
го върна и в деловодството.
Докладвам ви с вх. № ЦИК-07-68-2 и ЦИК-07-68-3 от 15 и 17
август 2017 г. На 17 август сме получили превода. Качено е в
папката с моите инициали и можете да се запознаете. Това е писмо –
покана от Международния институт, като ни канят да се включим в
обучение

за

актуален

курс

„Професионален

сертификат

за

стратегическа реформа в изборния процес“, който ще се проведе на
6-10 ноември 2017 г. Както знаете, курсът е платен – 2950 паунда е
на участник, като ако има повече от двама участници, ще бъде
направено съответното намаление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря,

госпожо Цанева.
Във връзка с това припомням, че част от колегите от
Централната избирателна комисия бяха на този курс, включително и
двама колеги получиха допълнителен сертификат. Много е
прекрасна тази възможност. Такава ще има и догодина. В този
период обаче ние организираме една международна конференция на
изключително високо ниво и вярвам, че членовете на Централната
избирателна комисия разбират, че в този период ние трябва да бъдем
тук.
Благодаря. Продължете със следващ доклад.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Мой дълг беше да го докладвам в пълна информация.
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Колеги, в същата папка за днешното заседание с моите
инициали с вх. № ЦИК-07-46. Писмото е от 23 май. Тогава на 1 юни
2017 г. аз го докладвах, като взехме решение, че ще бъде докладвано
в по-късен етап, когато вече приближи към тази дата.
Поканата е отправена към нашата Централна избирателна
комисия в качеството й на член на АСЕЕЕО. Поканата е от
Института за глобални академични изследвания в Португалия, за
конференция „Избори и демокрация“, която ще се проведе в Понта
Делгада на 27 октомври 2017 г. Темата на конференцията е
„Развитие и защита на човечеството“, като обхватът е „Демокрация
и изборни системи“, „История на изборите“ и т.н. Може да се
запознаете с обхвата на цялата конференция. Таксата за регистрация
е 290 евро. Срокът за депозиране на документите е 30 август 2017 г.
Затова сега го докладвам и който проявява интерес да можем, ако
решим, да бъдем в рамките на този срок до 30 август.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, аз благодаря за доклада. Можем ли днес да
вземем решение? Има ли предложения? – Заповядайте, госпожо
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз и колегата Арнаудов проявяваме
желание за участие в конференцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
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Има още два доклада преди приключване на днешното
заседание. Първи е господин Пенев, втора е госпожа Нейкова.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както си спомняте, на
предишното заседание ви докладвах писмо от Министерството на
финансите във връзка с поетите ангажименти и извършените
разходи от Централната избирателна комисия. Решението на
Централната избирателна комисия беше да се възложи на госпожа
Герасимова – изпълняваща длъжността главен счетоводител в
момента, да извърши съответния анализ и да направи предложение.
Във връзка с това днес е депозиран доклад, който е входиран с вх.
№ ЦИК-09-155 и е публикуван във вътрешната мрежа в моята папка,
ведно с направени предложения, включително и за отговор с писмо
до министъра на финансите.
Колеги, моля ви да се запознаете с извършения анализ и
констатации, с направените предложения, за да може на следващото
заседание да вземем съответните решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, и това писмо ще бъде обект на обсъждане
утре на работното обсъждане на Работна група 1.2.
И госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в днешно заседание в папка
„СБКО“ са материалите от проведеното днес общо събрание на
служителите в администрацията на ЦИК, работещи на трудови
правоотношения, както и членовете на Централната избирателна
комисия. Можете да се запознаете с протокола от проведеното
заседание, което протече при дневен ред от шест точки.
Събранието протече съобразно Вътрешните правила за
формиране и използване на средствата от Фонд „СБКО“ за
членовете на ЦИК и служителите от администрацията. Към
протокола е публикувана годишната програма за разходване на
средствата от този фонд, която съгласно т. 3 от Вътрешните правила,
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се подготвя от комисията по „СБКО“, която е определена с решение
на ЦИК през 2015 г. Във връзка със състава на тази комисия, тъй
като в нея беше госпожа Силвия Грозданова, по предложение на
госпожа Манолова - директор на Дирекция „Администрация“, беше
предложено на мястото на Силвия Грозданова да бъде избрана
госпожа Ганка Герасимова.
Останалите точки, които бяха разгледани на общото
събрание, можете да ги видите подробно описани в протокола от
проведеното общо събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В което и ние
участвахме.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И може би най-съществената част е,
че средствата от Фонд „СБКО“ в изпълнение на чл. 40, ал. 2 от
Постановление на Министерския съвет № 374 от м. декември 2016 г.
за изпълнение на Държавния бюджет, средствата ще бъдат в размер
на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата,
работещи по трудови или приравнени на трудови правоотношения.
Поради това предложих на общото събрание да се гласува
размер от 3 %, а не по-малък, тъй като Постановлението позволява
до 3 %. И общото събрание реши това предложение да бъде
одобрено с протоколно решение на ЦИК, така че ви предлагам да
бъде одобрено така направеното предложение отчисленията от Фонд
„СБКО“ да бъдат в размер на 3 % от основните трудови
възнаграждения на работещите в Централната избирателна комисия
– както членове, така и служители от администрацията, както и
другите решения, приети от общото събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Колеги,

подлагам на гласуване така направените предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, връщаме към основния въпрос. Трябва да формираме
комисия. Моля ви за вашите предложения. (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
Колеги, докато мислите, само да ви информирам, че след
един месец ще бъде сменен ръководителят на проекта на
Държавната агенция „Електронно управление“ – на съвместния
проект, в който ние сме партньори, тъй като ръководителят на
проекта ще заеме държавна длъжност извън България. Намерението
на Държавната агенция „Електронно управление“ е координаторът
на проекта от тяхна страна да бъде определен за ръководител на
проекта, но Държавната агенция „Електронно управление“ се
обръща към нас с въпрос, ако ние считаме, че има лице, което може
пълноценно да изпълни тези функции, с готовност да проведем
обсъждане.
Колеги, имате ли такива идеи? – Не виждам.
Колеги, и аз лично считам, че след като Държавната агенция
„Електронно управление“ е водещата организация, то тя трябва да
разполага с оперативната си самостоятелност сама да определи лице,
което има и култура, и познания в сферата на управление на
проекти, и в специфичната сфера на нашия проект. Благодаря.
Колеги, кой ще участва в комисията за таксиметровите
услуги? – Госпожа Таня Цанева и госпожа Камелия Нейкова. Аз
предлагам за трети член госпожа Лилия Богданова и за резервни
членове госпожа Мария Бойкинова и госпожа Красимира Манолова.
За председател на комисията? – Госпожа Цанева.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
Много ви благодаря, колеги. Останалите доклади от днес ще
ги докладваме в четвъртък – те не са спешни.
Благодаря ви за днешното заседание.
Свиквам следващото заседание в четвъртък, 24 август 2017 г.,
от 10,30 ч. Припомням, че утре в 11,00 ч. има работна среща на
Работна група 1.2. във връзка с писмото от Народното събрание и
анализа на разходите.
Закривам заседанието.
(Закрито в 15,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
За СЕКРЕТАР:
Владимир Пенев

Стенограф:
Цвета Минева

