
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 562

На 24 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 състав на коалиция 

„Народен съюз”.

Докладва: Камелия Нейкова

2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Бойчо Арнаудов, Метин Сюлейман,

Мария Бойкинова

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладват: Метин Сюлейман, Мария Бойкинова

4. Доклади по писма.

Докладват: Ивилина Алексиева, Александър Андреев,

Росица Матева, Иванка Грозева, Метин Сюлейман,

Камелия Нейкова, Емануил Христов

5.  Доклади  по  постановления  на  прокуратури  и  писма  до 

МВР.

Докладват: Владимир Пенев, Ивайло Ивков, 

Георги Баханов

6. Разни.



Докладват: Владимир Пенев, Ивайло Ивков

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Александър Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Катя 

Иванова,  Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков, 

Метин Сюлейман и Росица Матева.   

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Цветозар  Томов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Румен  Цачев, 

Румяна Сидерова и Таня Цанева.

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател,  и господин Владимир 

Пенев – член на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Предлагам ви следния проект на дневен ред:

1. Проект на решение относно промяна в състав на коалиция 

„Народен съюз”. Докладчик – госпожа Нейкова.

2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  Докладчици  господин  Арнаудов,  господин 

Сюлейман, госпожа Бойкинова.

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. Докладчици: господин Сюлейман, госпожа Бойкинова.

4.  Доклади  по  писма  с  повече  докладчици,  аз,  господин 

Андреев,   госпожа Матева,  госпожа Грозева,  господин Сюлейман, 

госпожа Нейкова. 
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5.  Доклади  по  постановления  на  прокуратури  и  писма  до 

МВР  с  докладчици  колегата  Пенев,  господин  Ивков и  господин 

Баханов.

6. Разни с докладчик господин Пенев. 

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения в 

така предложения дневен ред? Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви.  Искам да ме включите 

в доклади по писма и в искания на възнаграждения от ОИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  ви. 

Колеги,  други?  Не  виждам.  Подлагам  на  гласуване така 

предложения и допълнен дневен ред. Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева). 

Благодаря. Уважаеми колеги, преди да преминем към точка 

първа  бих  искала  да  ви  кажа,  че  по  обективни  причини  днес 

отсъстват:  госпожа Солакова,  госпожа Сидерова,  госпожа Ганчева, 

госпожа Мусорлиева, господин Чаушев, господин  Цачев, господин 

Томов и госпожа Цанева. Госпожа Бойкинова ме информира, че ще 

закъснее. Господин Ивков не ме е информирал за обективна причина 

за отсъствие от заседанието.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа от  дневния  ред. 

Заповядайте, госпожо Нейкова.

Точка 1.  Проект на  решение относно промяна в състав на 

коалиция „Народен съюз”.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  проектът  на  решение е 

№ 4839 относно  промени в  състава  на  коалиция „Народен  съюз”, 

регистрирана  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове на 25 октомври 2015 г.
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Постъпило  е  заявление  за  промени  в  състава  на  коалиция 

„Народен  съюз”  от  представляващия  коалицията  Румен  Маринов 

Йончев.  Коалицията  е  регистрирана  с  Решение  №  1938-МИ  от 

6 септември 2015 г. за участие в общите избори . С Решение № 3700 

от 1 октомври 2016 г. е извършена промяна в състава на коалицията, 

изразяваща  се  в  напускане  на  партия  „Движение „Гергьовден”.  С 

настоящото  заявление  се  иска  напускане  на  пария  „Земеделски 

народен съюз” от състава на коалицията, както и заличава не Румен 

Йончев и Светлин Танчев като представляващи коалицията.

Заявлението е вписано в регистъра на коалициите под № 1-3 с 

дата  22 август.  Към заявлението  са  приложени Анекс  № 2 от  22 

август (анексът е подписан от четири от петте партии от състава на 

коалицията),  удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия 

„Земеделски народен съюз” по фирмено дело № 7509/97, издадено 

на 2 август, пълномощно от Румен Маринов Йончев, представляващ 

коалиция „Народен съюз”, в полза на Валери Димитров Димитров.

Обръщам внимание, че заявлението за промени в състава е по 

Приложение  №  36  от  изборните  книжа  за  местни  избори  и  е 

подписано  от  Румен  Йончев.  Валери  Димитров  само  е  внесъл 

заявлението и приложените към него документи.

Може би виждате в италик една част от решението. Това е 

текстът,  който  сме  ползвали,  когато  са  извършвани  предходните 

промени в състава  - че то е подадено в срока, посочен в чл. 144, ал. 

1 от Изборния кодекс,  а именно това е срокът не по-късно от 35 

дни преди изборния ден, защото тогава то е било подадено преди 

изборите за президент и вицепрезидент. В случая според мен този 

текст  следва  да  отпадне,  тъй  като  нямаме  срок,  който  да 

съобразяваме, и ви предлагам текстът да бъде: 

„Заявлението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и 

на т. 19 от споразумението за създаване на коалицията.”

Тази точка е, че когато партия напусне състава на коалиция, 

останалите разпоредби от постановлението не се променят.
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Също така в наименованието на коалицията не е включено 

наименованието на партия „Земеделски народен съюз”.

Колеги, както ви предложих този абзац за заявлението – че 

отговаря  на  изискванията  на  Изборния  кодекс,  и  на  т.  19  от 

споразумението  за  създаване  на  коалиция  „Народен  съюз”,  в 

наименованието на  коалицията  не  е  включено наименованието на 

партия „Земеделски народен съюз”. 

Също така ви предлагам в решението, макар че в проекта съм 

пропуснала да го добавя,  да включим всички онези изменения на 

първоначалното  споразумение,  които  са  изписани  в  Анекс  №  2, 

приложен към настоящото заявление, а именно че коалицията ще се 

представлява  от  Радослав  Милев  Кацаров  и  Цветан  Венциславов 

Манчев,  тъй  като  те  са  двама  съпредседатели  на  съвета  измежду 

състава. Също така да посочим, че коалицията е определила партия 

„Съюз на свободните демократи”, която да бъде партия по чл. 164, 

ал. 2 от Изборния кодекс, която да отговаря за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност на коалицията, и посочват лицето, което 

ще бъде отговорното лице по чл. 164. И в диспозитива на решението 

освен така представения ви текст да запишем, че се заличават Румен 

Маринов Йончев и Светлин Димитров Танчев като представляващи 

коалицията  и  че  коалицията  ще  се  представлява  от  Цветан 

Венциславов Манчев и Радослав Милев Кацаров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги?

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  

Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева).

Уважаеми колеги,  това е Решение № 4863-МИ.

5



И,  колеги,  формално  с  оглед  отсъствието  на  заместник-

председател  и  секретар  от  днешното  заседание  предлагам  за 

секретар функциите отново да се изпълняват от господин Пенев.

Колеги, 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  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Колеги,  продължаваме  с  точка  втора  от  дневния  ред  – 

доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения. 

Първи докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте.

Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

БОЙЧО  АРНАУДОВ: Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  две 

писма от секретаря на община Девин. Първото е с вх. № НС-06-157 

от 21 август 2017 г. С него съгласно т. 21 от Решение № 4387-НС на 

ЦИК  ни  изпращат  заповедта  на  кмета  на  община  Девин  за 

определяне на длъжностните лица от Общинската администрация и 

протокол за достъп до запечатаното помещение. Това е за сведение.

Второто  писмо  е  постъпило  в  Централната  избирателна 

комисия с вх. № ПВР-06-181 от 21 август 2017 г. С него отново ни 

изпращат  документи  за  отваряне  на  запечатани  помещения. 

Документите са следните: копие от заповедта на кмета на община 

Девин; копие от съставените протоколи за достъп до запечатаните 

помещения  –  2  бр.;  копие  от  писмо  на  началника  на  отдел 

„Държавен  архив”  –  Смолян;  и  копие  от  сертификат  за 

унищожаване. И това е за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Арнаудов.  Следващ  докладчик  е  господин  Сюлейман. 

Заповядайте.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ПВР-06-182 от 21 август 2017 г. Това е писмо от кмета на община 

Сливен,  господин  Радев.  Писмото  е  в  изпълнение  на  неговите 

задължения  съгласно  наше  Решение  №  4189-ПВР  от  1  февруари 

2017 г. Припомням, че с това решение ние разрешихме на кмета на 

общината  да  отворят  запечатаните  помещения,  в  които  се 

съхраняват изборните книжа и материали от изборите за президент и 

вицепрезидент на Република България, произведени през 2011 г., за 

извършване на експертиза и за предаването на изборните книжа и 

материали от този вид избори в отдел „Държавен архив”.

Към писмото са приложени пълният комплект от документи 

във  връзка  с  извършената  експертиза,  както  и  предаването  на 

книжата  на  отдел  „Държавен  архив”  –  Сливен.  Докладвам  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Сюлейман. Следващ докладчик е госпожа Бойкинова, но 

поради обективни причини тя ще закъснее, така че когато госпожа 

Бойкинова дойде, ще върнем към тази точка.

Колеги,  преминаваме  към  точка  трета  от  дневния  ред  – 

доклади  относно  искания  за  изплащане  на  възнаграждения. 

Господин Сюлейман, отново сте вие първи докладчик.

Точка  3.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

МИ-27-150  от  15  август  2017  г.  Това  е  искане  от  Общинската 

избирателна комисия – Девин, за изплащане на възнаграждения  на 

членовете на ОИК – Девин, за проведено заседание на 3 август 2017 

г. Основанието за провеждането на това заседание е Раздел първи, т. 

2.1, буква „п” от наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г.

На това заседание предсрочно са прекратени пълномощията 

на общински съветник на основание чл. 30, ал. 4, т. 13 от Закона за 

местното  самоуправление  и  местната  администрация.  В  същото 
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заседание  със  същото  решение  е  обявен  за  избран  следващият 

съветник от листата на политическа партия ГЕРБ на основание чл. 

30,  ал.  7  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация.

На заседанието са присъствали 9 члена от комисията, в това 

число председател, заместник-председател, секретар и 6 члена.

Към  искането  е  приложена  справка  за  исканите 

възнаграждения,  както  и  протокол  за  проведеното  заседание  и 

решението, което е взето на това заседание, а именно № 270 от 3 

август 2017 г.

Към  преписката  има  приложен  контролен  лист  за 

предварителен контрол, както и счетоводна справка за  размера на 

исканите възнаграждения,  с оглед на което правя предложение да 

одобрим  изплащането  на  възнагражденията  на  членовете  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Девин,  област  Смолян,  за 

проведено заседание на 3 август 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Сюлейман.  Колеги,  подлагам  на  гласуване  така 

направеното предложение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Благодаря.  Следващ  докладчик  е  господин  Христов. 

Заповядайте.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги, в Централната избирателна комисия сме получили писмо от 

община Антоново, подписано от кмета на общината (има запетайка, 

може би друг го е подписал), което касае искане за изплащане на 

осигуровки във връзка  с  произведения  частичен избор за  кмет на 

община  Антоново.  Писмото  явно  е  написано  от  директора  на 

дирекция „Финансово-счетоводна” към общината и тя в писмото ни 
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цитира чл. 18, ал. 3 от Изборния кодекс. Ще го прочета накратко: 

„Членовете  на  избирателните  комисии  за  времето,  необходимо  за 

работата  им  в  съответната  комисия,  се  осигуряват  като  лица, 

упражняващи  трудова  дейност  на  изборна  длъжност. 

Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 

Закона за  здравното  осигуряване  на  членовете  на  районните, 

общинските и секционните комисии са за сметка на републиканския 

бюджет.”

Ако отворите Кодекса, ще видите, че в чл. 18, ал. 3, е съвсем 

различна,  тъй като тя  цитира стария кодекс от  2011 г.  Член 18 е 

съвсем нов, но включително и по стария Изборен кодекс чл. 18 касае 

общите избори, а не частичните избори. За частичните избори има 

съвсем други членове  и  там изрично е  записано,  че  разходите  за 

организационно-техническата  подготовка  и  осигуряването  на 

изборите, в това число и машини, консумативи и т.н., са за сметка на 

общинския бюджет. Същото нещо го пише, разбира се,  и в новия 

Изборен  кодекс.  Затова  (получих  писмото  преди  заседанието)  ще 

изготвя  отговор на това писмо и към писмото ще добавя,  че  има 

приложена справка. Става дума за 8 хил. 268 лв. и 69 ст., по месец 

разделени.  Те  са  си  направили разбивка на  това,  което  трябва  да 

изплатят  като  осигуровки  на  членовете  на  ОИК.  Но  нашите 

задължения  са  да  изготвим  по  методика  какво  да  бъде 

възнаграждението  на  членовете  на  общинските  избирателни 

комисии  за  нови  и  частични  избори  и  съответно  за  секционните 

избирателни  комисии.  Това  нещо  ние  сме  го  направили  с  наше 

Решение № 4097-МИ от 10 януари 2017 г. и то е допълнено на 27 

януари  с  една  допълнителна  дванадесета  точка,  която  касае  и 

пътните разходи на членовете на общинските избирателни комисии. 

В нашето решение изрично е записано в т. 6 и в т. 8, че разходите 

(специално за т.8, тъй като т. 6 е за новите избори), че разходите за 

произвеждането на частичните  избори са за  сметка на общинския 

бюджет.
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В тази  връзка  ще  подготвя  и  отговор  на  писмото,  като  ги 

препратя към нашето решение. Вероятно няма да имам възможност 

до края на заседанието да подготвя писмото, предлагам да гласуваме 

отговора на писмото, съдържанието е елементарно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращане  на  писмо  с 

посоченото от господин Христов съдържание.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Уважаеми  колеги,  преминаваме  към  точка  четвърта  – 

доклади по писма. Първи докладчик съм аз.

Точка 4. Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да 

отворите във вътрешната мрежа моята папка. Първо, файл, наречен 

„Допълнение  НР-1”.  Имахме  възможност  вчера  на  работно 

обсъждане  да  обсъдим  текста  на  допълнение  към  Бюлетина  с 

резултатите от гласуването в националния референдум на 6 ноември 

2016 г. Това допълнение към Бюлетина се налага с оглед решението 

на Върховния административен съд, влязло в сила, и въз основа на 

това  решение наше  Решение № 4791-НР от 1 юни  2017 г. Колеги, 

моля да погледнете финално текста и да го подложа на гласуване. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този текст.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Благодаря.
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Уважаеми колеги, в моята папка има подпапка „Сграда”.  В 

тази подпапка е публикувано на първо място писмо вх. № ЦИК-02-

55  от  21.08.2017  г.  На  предходното  заседание,  колеги,  ви  го 

докладвах  за  сведение  и  запознаване.  Това  е  писмо  от  главния 

секретар  на  Народното  събрание  госпожа Стефана  Караславова,  с 

което Народното събрание ни информира, че с оглед предстоящия 

ремонт  на  помещенията,  в  които  се  помещава  Централната 

избирателна комисия, Народното събрание е предприело мерки и е 

отправило  искане  до  областния  управител  на  област  София  за 

предприемане на мерки за осигуряване на други помещения, които 

да бъдат ползвани от Централната избирателна комисия.

Колеги, вчера отново в оперативен порядък ние обсъдихме, 

че  ще  правим  огледи  на  предложените  ни  помещения  от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В 

тази връзка ви предлагам две писма.

На първо място, писмо до господин Главчев, председател на 

Народното събрание, с което отправяме към него молба срокът на 

действието  на  споразумението  между  Народното  събрание  и 

Централната избирателна комисия да бъде удължен, тъй като срокът 

е до 31 август 2017 г. Също така го информираме, че в отговор на 

това  писмо,  което  току-що  представих  на  вниманието  ви,  ние 

предприемаме  мерки  за  извършване  на  оглед  на  предложените 

имоти с цел обезпечаване изпълнението на функциите на Комисията.

И на второ място, колеги, ви предлагам да изпратим писмо до 

господин  Нанков,  министър  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството,  с  копие  до  господин  Главчев,  с  което  да 

помолим  за  лице  за  контакт,  което  да  ни  съдейства  за 

организирането на оглед на предложените ни имоти.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на 

тези две писма.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
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Камелия  Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Колеги, за сведение във вътрешната мрежа извън моята папка 

са  публикувани  протоколите  от  двете  работни  срещи,  които 

направихме  –  едната  с  господин  Кирилов,  господин  Дончев  и 

госпожа  Бъчварова,  другата  –  с  господин  Дончев  и  Обществения 

съвет към ЦИК.

Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка ви докладвам 

писмо с вх. № ЦИК-07-98, както и неговия превод вх. № ЦИК-07-98-

1.  С това писмо първият заместник-директор на ОССЕ се обръща 

към мен с молба да окажа честта да участвам в срещата-преглед на 

ОССЕ по изпълнение на  ангажиментите  в  областта  на  човешкото 

измерение за 2017 г., която ще се проведе от 11 до 22 септември във 

Варшава. И с оглед на експертните ми знания и дългогодишен опит 

съм  поканена  да  представя  в  работна  среща  три  демократични 

институции,  включително  „Демократични  избори”,  и  да  бъда 

говорител в този модул. Разходите за пътуването и настаняването ще 

бъдат покрити от ОССЕ.

Уважаеми  колеги,  мисля,  че  това  е  чест  за  българската 

Централна  избирателна  комисия.  Моля  ви  да  гласувате  да  ме 

упълномощите да бъда говорител в този панел. 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  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  току-що  докладваната 

преписка  и взетото  решение  ви моля да  изпратим едно писмо до 

министъра  на  външните  работи  и  до  постоянния представител  на 

България в ООН и ОССЕ, с което да помолим да ни предоставят 

релевантната  информация – доклади,  становища,  позиции и други 

документи, по темата, която ще представя в този модул, и позиции и 

становища, изразявани в предходни години.
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Колеги, 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  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

И, колеги, с оглед президентството на АСЕЕЕО предполагам 

не  възразявате  да  се  обърна  и  към  Асоциацията  на  органи  за 

управление  на  избори  в  Европа,  което  също  да  ни  предостави 

информация за тенденциите в Европа. Благодаря ви.

Последен  доклад,  колеги.  Във  вътрешната  мрежа  в  моята 

папка  би  следвало  да  е  публикувана покана  за  конференцията  на 

АСЕЕЕО. Моля, погледнете и се запознайте.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на 

тази покана.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

И,  уважаеми  колеги,  предлагам  да  изпратим  писмо  със 

същото съдържание, но не за обръщение с приветствено слово, а с 

покана за участие, до омбудсмана на Република България, до нашия 

еврокомисар, до посланиците на държавите членки на Европейския 

съюз  и  на  другите  държави,  които  членуват  в  Асоциацията  на 

избирателните комисии в Европа. Режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Благодаря ви, колеги. Продължаваме със следващ докладчик 

– господин Андреев, като ще помоля господин Пенев да води.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо по електронната поща от Държавната агенция „Електронно 

управление” с вх. № ЦИК-00-567 от 22 август 2017 г., качено е във 

вътрешната  мрежа  в  моята  папка,  с  което  ни  уведомяват,  че  по 

обществената  поръчка с  предмет „Проучване и анализ на добрите 

практики и дистанционно електронно гласуване”, която е обявена на 

страницата  на  Държавната  агенция  „Електронно  управление”  в 

профил  на  купувача.  Качена  е  също  така  и  информация  за 

удължаване  на  първоначалния  срок  за  подаване  на  оферти  до  25 

август 2017 г., а отварянето на офертите ще се състои на 28 август 

2017  г.  в  14  ч.,  когато  могат  да  присъстват  представители  на 

участниците  в  процедурата  по  обявената  обществена  поръчка. 

Докладвам  ви  го  за  сведение.  След  изтичането  на  този  срок  ще 

бъдем  уведомени  дали  и  кои  евентуално  участници  са  подали 

оферти по тези предложения.

Във  връзка  с  предходен  мой  доклад  отново  докладвам 

постъпило писмо с вх. № ЦИК-07-93/1 от 10 август 2017 г., качено е 

на  тази  дата  във  вътрешната  мрежа.  Това  е  покана,  която  ни  е 

отправена  от  Централната  избирателна  комисия  на  Република 

Молдова във връзка с провеждането на 16 и 17 октомври 2017 г. 

честване  на  20-годишнината  от  постоянното  функциониране  на 

Централната избирателна комисия на Република Молдова. Крайният 

срок  за  предоставяне  на  информация  евентуално  за  участие  от 

страна  на  Централната  избирателна  комисия  в  събитието  е  8 

септември  2017  г.  Към  момента  не  е  постъпила,  поне  при  мен, 

информация  от  колеги  дали  някой  желае  от  Централната 

избирателна комисия да вземем участие в честването. Докладвам го 

за  момента  отново  за  сведение,  но  тъй  като  наближава  крайният 

срок,  в  който ако решим като Централна избирателна комисия да 

участваме  в  честването  от  страна  на  молдовската  Централна 

избирателна  комисия,  да  ми  кажете,  за  да  може  при  следващия 

доклад  вече  да  определим  наши  представители.  Разбира  се,  ние 

поемаме всички разноски по участието.
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Връщам ви отново на доклад по постъпило писмо с вх.  № 

ЦИК-07-97 от 14 август 2017 г. Това е писмо, което ни е изпратено 

от Хосе Луис Виедма Лозано, като заместник-генерален директор на 

Централната  избирателна  комисия  на  Испания,  които  извършват 

проучване по отношение на гражданите на Европейския съюз, които 

живеят в чужбина, условията за упражняването от тяхна страна на 

правото на гласуване в избори. В тази връзка аз съм подготвил и в 

предходното  заседание  ви  казах  да  погледнете  (те  са  качени  в 

миналото заседание) отговорите, които съм подготвил. Молбата ми е 

накратко  да  ги  погледнем,  за  да  може  да  се  преведе  текстът  на 

английски език. Ако имате допълнения, поправки, коментари, да ги 

отразим, за да не бавим и тази информация, която да бъде изпратена 

на тяхната  Централна избирателна комисия.  Аз съм оставил това, 

което те са  ни дали като техни отговори,  за  да  може да  сравним 

каква  информация  те  са  предоставили  и  по  същия  начин  ние  да 

отговорим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Предполагам, 

уважаеми колеги, сте се запознали. Имате ли коментари?

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на 

тези отговори,  което съдържа в себе си,  разбира се,  и превода на 

съответния език.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  е  госпожа  Грозева. 

Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа с днешна дата са качени 

два договора. Единият договор е с хотел „Маринела”. Както знаете, 

освен на работното заседание, на което подробно разгледахме двата 

договора, се разбрахме първо да бъде сключен договорът с хотела, 
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след което договорът  с  определената  за  извършване на  логистика 

фирма „Меркурий”.

Предлагам на  вашето внимание договора с  хотела,  като по 

заръка  на  Централната  избирателна  комисия  господин  Желязков, 

нашият главен юрисконсулт, се е свързал с адвокатите на хотела и 

онези щекотливи два члена – 6-ти и 7-ми – за отговорностите, те са 

се съгласили да отпаднат.

Предлагам ви в  ал.  2  да  уеднаквим срока –  7.10.  да  стане 

8.10.2017 г.

Договорът  е  рамков.  Както  знаете,  ще  има  доста  анекси, 

описано е и вие ги виждате, които ще уточняват начина на наемане 

на залите, кои точно зали, за колко време. Посочени са само цените. 

Също така предметът е уточнен, така както на работното заседание 

се договорихме, а именно че гостите и участниците в конференцията 

заплащат  сами  нощувките  в  съответния  хотел,  а  ние  като 

организатор възлагаме на хотела да осигури условията по банкетинг 

за провеждане на конференцията. А конкретните дати за ползване на 

зали и на банкетинг ще се договорят между страните с анекси, които 

ще бъдат неразделна част от настоящия договор.

Както  виждате,  по-нататък  член  3  също  е  изчистен,  тоест 

дължим само 40 процента от очакваната сума, която трябва да бъде 

изплатена до седем дни след подписване на договора.

Във  второто  подтире  ви  предлагам  да  направим  кратка 

редакция, а именно до седем дни след датата на събитието, но не по-

късно от 21-ви, тъй като 21-ви не се явява седем дни след датата на 

събитието.

Тук, както виждате, са дадени цените. Общите условия са по 

Закона за задълженията и договорите.

Ако колегите имат допълнения, съм готова да ги отразя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Не  мога  да  не  взема  думата, 

защото  в  рамките  на  обсъждането  в  Работна  група  1.2.,  в  което 
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участвахме,  идеята  беше  следната.  Предметът  на  договора  да  се 

отнася  по  отношение  на  това,  което  ние  възлагаме,  а  именно 

осигуряването  на  залите  плюс  банкетинг,  плюс  техническото 

оборудване.  А фактът,  че ще бъдат предоставени преференциални 

цени по отношение на гостите за стаите е нещо, което не е част от 

самия предмет. Тоест трябваше да бъде посочено като допълнително 

и  да  не  бъдат  включвани  според  мен  цените.  Поне  аз  останах  с 

такова впечатление.

Още  повече,  че  в  ал.  2  на  чл.  2  (може  би  има  допусната 

техническа  грешка),  но  организаторът  гарантира  минимален  брой 

сто стаи за събитието в периода. Ние нямаме как да гарантираме, че 

ще  дойдат  сто  участника.  Обратното,  би  трябвало  хотелът  да  ни 

гарантира най-малко сто стаи, а евентуално при повече участници те 

да могат да бъдат настанени. Тоест ал. 2 трябва да бъде поправена 

при  всички  случаи,  защото  така  както  е  написано,  основният 

елемент на предмета на договора е приемането и настаняването на 

гостите на Централната избирателна комисия за конференцията, а не 

осигуряването на това, което реално те ще трябва да ни предоставят 

и  което  ние  ще  заплатим  в  рамките  на  организацията,  а  именно 

залите плюс техническото оборудване, плюс банкетинг или както се 

нарича, за цялото събитие.

Предлагам  по  този  начин  да  бъде  променен  предметът  на 

договора, а именно че организаторът ВГ приема да предостави зали 

и  техническо  оборудване  за  периода  7  –  10-ти  за  провеждане  на 

конференция, детайлно описани по-долу, съгласно цените, които са, 

и  осигуряването  на  банкетинг  за  периода  на  провеждане  на 

конференцията.

И вече като ал. 2 може да дойде, че в рамките на договора 

осигурява  настаняването  на  гостите  за  конференцията  при 

преференциални цени, които са посочени отделно като приложение. 

Защото  така  излиза,  че  основното  е  осигуряването  на  стаите  за 

гостите, а не това, което ние реално осигуряваме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря.  Колеги, аз много внимавах 

при  обсъждането  в  работната  група  и  считам,  че  трябва  да  бъде 

точно  така  –  първо  се  настаняват,  а  след  това  се  осигуряват 

абсолютно  всички  технически  оборудвания,  зали,  изложбени 

помещения, изхранване и т.н. И мисля, че много ясно е от ал. 1, че 

приема да извърши настаняване на гостите за тази дата и че цените 

на  стаите  се  заплащат  от  гостите  на  Централната  избирателна 

комисия или ако ви харесва повече редакцията – от участниците в 

конференцията.  Както  намерите  за  добре.  Оттам  нататък  съвсем 

логично е да се уточни предметът. Няма пречка да бъде разменено, 

но  смятам,  че  първо  се  настаняват,  след  което  се  осигуряват 

съответните  зали  и  техническо  оборудване  на  конференцията.  Но 

ако  Комисията  реши,  няма  никакъв  проблем  да  бъдат  променени 

местата.

Вижте чл. 2, ал. 2. Ние сме дали срок: В срок до 20 октомври 

организаторът ще уведоми писмено хотела за окончателния брой на 

гостите. Ако искате, да пишем минимум сто стаи в ал. 2 на чл. 4, а 

окончателният брой на стаите ще бъде уточнен на 20 октомври.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  записах  си  предложението  на  господин  Андреев  по 

отношение на чл. 1, ал. 1 и ал. 2 и определяне предмета на договора. 

Също така и по отношение на чл. 2, ал. 2.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  искам  да  обърна 

вниманието ви в контекста на обсъждането досега от други членове 

на Централната избирателна комисия. На първо място, имаме първа 

стъпка – сто стаи. Втора стъпка имаме – в срок до 20 октомври ще 

уведомим писмено изпълнителя за окончателния брой на гостите. До 

20  октомври.  И едва  след  това  вече  идва  санкцията,  ако  след  25 

октомври  се  намали това  нещо.  Върху  това  исках  да  акцентирам 

вниманието на колегите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Баханов.

Уважаеми  колеги,  започвам  да  подлагам  на  гласуване 

постъпилите в зала предложения по хронологията на договора, а не 

по реда на предлагане.

Първото предложение, колеги, е да бъдат разменени местата 

на  ВГ АД и Централната  избирателна  комисия с  „Възложител” и 

„Изпълнител”. На второ място, колеги, предметът по чл. 1, ал. 1 и ал. 

2 да се определи за онова, с което са се ангажирали страните, като в 

ал. 2 бъде посочено и настаняването на гостите на ЦИК.

Колеги, по тези две точки имаме ли възражения? Не виждам.

Уважаеми колеги, с тези промени аз подлагам на гласуване 

одобрението на така предложения ни договор.

Колеги,  отменям  гласуването,  тъй  като  по  време  на 

гласуването започна разговор извън микрофон.

 Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  одобрението  на 

този договор с посочените корекции преди малко.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Имате  ли  друг  доклад,  госпожо  Грозева?  Колеги, 

продължаваме  със  следващ  докладчик  по  тази  точка  –  госпожа 

Матева. Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, ще ви помоля да се 

запознаете с другия договор – с „Меркурий 97”. Припомням ви, че 

това е фирмата, която избрахме да осъществи логистиката на тази 

конференция.  Този  договор  е  обсъждан  в  работната  група  и  след 

обсъждането са нанесени всички корекции, изчистен е, съгласуван е 

с „Меркурий”. Тяхното допълнение е само в чл. 2 – че приемането 

на  работата  от  възложителя  следва да  се  извърши от  24 ноември 
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2017 г. Мисля, че можем да го приемем. Защото иначе изискванията 

за приемане на работата те ги приемат, останали са.

Колегата Андреев ми обърна внимание, че е хубаво в чл. 9 да 

отпадне т. 4, тъй като съдържанието й се припокрива с точка 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за 

запознаване.

Многоуважаеми колеги, подлагам на гласуване одобряването 

и на този договор.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева).

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  информация, 

постъпила от Постоянното председателство на Република България 

към Европейския  съюз  в  Брюксел,  а  именно покана  за  участие  в 

среща на експертна група по изборни въпроси на 25 септември 2017 

г. Пристигнали са две такива покани, едната те с вх. № ЦИК-07-38-

24 от 22 август, другата е вх. № ЦИК-07-38-23 от 22 август 2017 г. 

Уведомявам  ви,  че  на  тази  работна  среща  ще  бъдат  обсъдени 

криптографските  методи,  които  Европейската  комисия  предоставя 

на държавите членки за улеснение на обмена на информация, така че 

да се предотврати двойното гласуване съгласно Директива 93109/ЕО 

на  Съвета  за  определяне  на  условията  и  реда  за  упражняване  на 

правото  да  избират  и  да  бъдат  избирани в  избори за  Европейски 

парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на 

която не са граждани.

Припомням ви, че ние сме определили лице от Централната 

избирателна комисия за участие в срещата на тази експертна група 

госпожа Ганчева, така че ви предлагам все пак да гласуваме нейното 

участие,  тъй  като  трябва  да  се  запази  хотел  и  да  се  закупят 

самолетни билети.  И ви припомням,  че  участието  в  тези работни 
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групи на представители на ЦИК се поема от Европейската комисия, 

така че средствата ще бъдат възстановени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева).

Следващ докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви вх. МИ-15-300 от 15 август 2017 г. Това е писмо от 

председателя на Общинската избирателна комисия – Джебел, област 

Кърджали.  Към  писмото  е  приложено  запитване  от  господин 

Сабахатин  Сали  Гюкче,  жител  на  с.  Църквица,  община  Джебел, 

област Кърджали. Той е с двойно гражданство – българско и турско. 

Със своето запитване господин Гьокче изразява своето намерение да 

се яви като кандидат за кмет на община Джебел на предстоящите 

местни избори през 2019 г. и се обръща директно към Централната 

избирателна комисия за компетентен отговор дали е необходимо той 

да предприеме отказ от турско гражданство, ако това ще е пречка за 

регистрацията  му  като  кандидат  за  кмет  на  община  Джебел  на 

предстоящите местни избори през 2019 г.

Във  връзка  с  това  запитване,  уважаеми  колеги,  аз  съм 

подготвил  отговор  в  моята  папка  в  днешно  заседание  и  в  този 

отговор буквално съм възпроизвел текста  на чл.  397 от Изборния 

кодекс,  както  и  т.  5  от  §  1  на  Допълнителните  разпоредби  по 

отношение на уседналостта, каква е дефиницията – живял най-малко 

през последните шест месеца в съответното населено място. Казано 

в резюме, към настоящия момент съгласно действащата нормативна 

уредба няма ограничение да бъде регистриран кандидат за  кмет с 

двойно гражданство. Имаме такъв случай на миналите избори, такъв 

е случаят с община Никола Козлево, област Шумен.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман.

Колеги,  запознахте  се.  Подлагам  на  гласуване  изготвения 

отговор.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева); против – 1 (Ивайло Ивков).

Следващ докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-08-

51  от  21  август  2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпила  оферта  от  „Лора  мед”  ЕООД,  Служба  по  трудова 

медицина. Тъй като това е поредната такава оферта, аз ви предлагам 

чрез директора на дирекция „Администрация” да бъде възложено на 

госпожа Лилия Богданова, юрисконсулт в администрацията на ЦИК 

за обобщаване и последващи действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева).

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  С вх.  № ЦИК-00-565 от  17 август 

2017 г. по електронната поща в ЦИК е получено писмо от дружество 

„Имена.БГ”  относно  регистриране  на  домейни  на  кирилица. 

Уведомяват  ни,  че  това,  което  сме  заявили  през  2015  г.,  е 

регистрирано.  Предлагам  да  го  предоставим  на  директора  на 

дирекция „Администрация”  за администриране.

С вх. № НС-04-02-72 от 21 август 2017 г. е получено писмо от 

Областна дирекция на МВР – Русе, с което се иска информация за 

лицето Петя Борисова Захариева относно подаденото й заявление за 
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гласуване извън страната по електронен път в изборите, произведени 

на 26 март 2017 г. Това не е първото искане на информация относно 

това лице, а е във връзка с преписка с № 336000/2017 г. по описа на 

Областната дирекция.

През м. април ние сме предоставили информацията, която е 

налична  в  Централната  избирателна  комисия,  включително  сме 

приложили  и  данни  за  заявление  за  гласуване  извън  страната, 

подадено по електронен път, извлечено от електронна база данни, 

като тази информация беше декодирана,  за да може да се чете.  С 

настоящото писмо ни искат конкретна информация за установяване 

кога и откъде от името на лицето Петя Борисова Захариева е било 

изпратено електронното заявление за гласуване извън страната.

Колеги, тъй като в предходно предоставената информация от 

ЦИК кога е подадено заявлението се съдържа в приложените данни, 

а  откъде  –  нямаме  такава  информация.  Аз  разговарях  и  с  Илия 

Горанов от „Информационно обслужване”, който каза, че „откъде” 

може да бъде от всякъде, тъй като никой не може да каже IP адреса 

на подателя, в коя държава се намира, а този IP адрес е посочен в 

информацията,  която  сме  предоставили.  Ако  не  възразявате,  да 

разговарям с инспектора, който е посочен като водещ преписката, за 

да му обясня тези неща и ако настояват за писмен отговор, тогава да 

предоставим отговор, който донякъде ще повтори и предходния ни 

такъв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, да упълномощим госпожа Нейкова.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман).

Следващ докладчик е господин Христов, след което ще дам 

думата на госпожа Бойкинова.

23



ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Колеги, аз ще бъда съвсем 

кратък. Това, което ще ви кажа, е във връзка с това, което госпожа 

Алексиева  докладва  за  необходимото  допълнение  към  Бюлетина, 

което  трябва  да  направим.  Запознахте  се  с  предложеното 

допълнение,  искам  само  да  ви  уведомя,  че  от  „Информационно 

обслужване”  сме  получили  оферта  за  тази  услуга,  а  именно  за 

отпечатването на Бюлетина. В офертата се посочва, че в тираж 600 

броя, колкото е тиражът на самите Бюлетини, защото предвиждаме 

да бъде същият брой и във формат А5, когато това допълнение бъде 

до 20 страници формат А5, ще струва ориентировъчно около 500 лв. 

без  ДДС  или  600  лв.  с  ДДС.  Ако  бъдат  увеличени  страниците, 

евентуално  ще  има  пропорционално  завишение  на  цената. 

Докладвам го за сведение, виждате, че сумата е незначителна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  с  оглед 

гласувания  обем  вероятно  ще  претърпи  корекции.  Благодаря, 

господин Христов.

Заповядайте,  госпожо  Бойкинова,  връщаме  на  точка  2  – 

доклади относно искания за отваряне на помещения,  и  точка 3 – 

относно искания за изплащане на възнаграждения.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам 

писмо от кмета на община Крумовград, с което ни уведомява, че са 

отворили запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните 

книжа и материала от изборите за народни представители през 2017 

г.  То  е  отворено  във  връзка  с  искане  на  орган  на  разследване  за 

проверка  на  избирателни  списъци  и  декларация.  Изпращат  ни 

протокола и заповедта. За сведение.

В точка трета – искания за изплащане на възнаграждения, ви 

докладвам искане за изплащане на възнаграждения от Общинската 

избирателна комисия – Лясковец, с вх. МИ-27-155 от 22 август 2017 

г. за проведено заседание на комисията на 15 август 2017 г. На това 

заседание  Общинската  избирателна  комисия  е  прекратила 

предсрочно пълномощията на общински съветник в Общински съвет 
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– Лясковец. На заседанието са присъствали председател, заместник-

председател, секретар и 5 членове.

Към преписката има счетоводна справка и контролен лист за 

предварителен контрол с мнение за изплащане на възнаграждението, 

поради което ви предлагам на основание наше Решение № 2901-МИ 

да  изплатим  възнаграждение  на  членовете  на  Общинската 

избирателна комисия – Лясковец.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. Колеги, подлагам на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  

Райков, Метин Сюлейман).

Благодаря.  Преминаваме  към  пета  точка  –  доклади  по 

постановления на прокуратури и писма до МВР. Първи докладчик е 

господин Пенев. Заповядайте, господин Пенев.

Точка 5.  Доклади по постановления на прокуратури и писма 

до МВР.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

публикуван  проект  на  писмо,  което  съм  изготвил  във  връзка  с 

преписка с  вх.  № НС-04-02-56-2 от 10 август 2017 г.  Касае  се  за 

писмо  от  Столична  дирекция  на  вътрешните  работи,  отдел 

„Досъдебно производство”, с искане да се изготви справка дали едно 

лице е избрано за народен представител в Четиридесет и четвъртото 

Народно събрание и дали има качеството на лице с  имунитет.  За 

същото  лице  вече  сме  изготвяли  отговори,  като  от  направените 

повече от веднъж справки за това лице е установено, че същото не е 

обявено  за  избран  за  народен  представител,  поради  което  ви 

предлагам да одобрим такъв отговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман).

Благодаря. Продължете, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НС-04-02-69  от  10  август  2017  г.  от  Столична  дирекция  на 

вътрешните работи, Първо районно управление. Изисква се от нас 

информация  във  връзка  с  гласуване  на  лице  извън  страната  в 

проведените на 26 март 2017 г. парламентарни избори. тъй като за да 

предоставим  исканата  информация  е  необходимо  преди  това  да 

получим  такава  от  „Информационно  обслужване”,  ви  моля  да 

одобрим  изпращането  на  запитване  към  „Информационно 

обслужване”  за  получаване  на  необходимите ни данни.  Текстът  е 

стандартен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман).

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  два  кратки  доклада  за 

сведение. Първият е по преписка с вх. № НС-09-81 от 10 август 2017 

г., представлява постановление за възлагане на проверка от Районна 

прокуратура – гр.  Раднево.  Това постановление ни е изпратено за 

сведение,  с  което  се  възлага  на  Районното  управление  МВР  да 

извърши проверка по прокурорска преписка.

Докладвам също така за сведение преписка с вх. МИ-09-32 от 

30  юни  2017  г.  Касае  се  за  постановление  за  прекратяване  на 

наказателно производство.  Става  въпрос за преписка във връзка с 

нарушение  при гласуването  в  изборите  за  общински съветници и 
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кметове на 25 октомври 2015 г. за лице, което е било застъпник в 

секция в с. Скобелево, община Родопи, област Пловдив, и което е 

поискало да гласува в секцията,  в която е осъществявало дейност 

като  застъпник.  Тази  секция  се  намира  по  настоящия  му  адрес. 

Лицето  не  е  било  включено  в  избирателния  списък,  но  след 

съвещание  на  секционната  избирателна  комисия  е  допуснато  да 

гласува и е дописано в списъка. Фактически не е било налице право 

да  бъде  допуснато  да  гласува  това  лице,  доколкото  не  е  заявило 

своевременно  искане  да  гласува  по  настоящия  си  адрес.  С 

постановлението  в  мотивната  му  част  е  прието,  че  не  е  налице 

субективната  страна  на  деянието,  за  да  бъде  квалифицирано като 

престъпление  и  поради  това  е  прекратено  наказателното 

производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 

бяха вашите доклади. Следващ докладчик е господин Ивков, след 

което господин Баханов. Упълномощавам господин Пенев да води. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Първо, вх. № НС-04-02-71. Това е писмо 

от  Министерството  на  вътрешните  работи,  Областна  дирекция  на 

МВР – Ямбол, до Централната избирателна комисия, с което молят 

да  им  предоставим  информация  относно  това  дали  лицата  (и  са 

изброени четири лица, всичките с адрес с. Лесово, ул. „Граничар”, 

различни номера, област Ямбол) са упражнили правото си на глас в 

изборите за народни представители, както и в кои населени места са 

го упражнили.

 Писмото  е  публикувано  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с 

моите инициали. Накратко, казваме, че за да се установи дали и къде 

е гласувало едно лице, следва да се видят избирателните списъци и 

че  те  не  се  съхраняват  в  Централната  избирателна  комисия.  И 

указваме къде да се обърнат,  за да имат достъп до избирателните 

списъци, за да установят дали тези лица са гласували по постоянен 

адрес.
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Аз съм  съгласен  с  предложението  на  колегата  Андреев  да 

отпадне  последният  абзац,  за  да  има  яснота  към кой орган  да  се 

обърнат и да не се създава двусмислие.

ПРЕДС. ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, други предложения? 

Не виждам. Предлагам да гласуваме писмото съобразно последните 

корекции, които бяха предложени от колегата Андреев и приети от 

колегата Ивков.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев, благодаря и за поемане на воденето.

Господин Ивков, имате ли още доклади? Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото писмо също е публикувано, 

до  г-н  Билалов,  началник  на  отдел  „Икономическа  полиция”  в 

Столична  дирекция  на  вътрешните  работи.  Зададени  са  ни  пет 

въпроса относно едно лице. Аз моля за вашето внимание да видите 

писмото.  Въпросите  са:  за  копие на  допълнителната  страница,  на 

списъка, декларации, които дават възможност, удостоверения и др. 

за  включване  в  допълнителни  страници  на  избирателния  списък. 

Касае се за гласуване в чужбина и по-точно в секцията в Гилфорт, 

Великобритания, на последните избори за народни представители на 

26  март  2017  г.,  копие  от  списъците  на  заличените  лица.  Да  се 

изготви в писмена форма справка, съдържаща информация за това 

кои  са  председателите,  членовете  на  секционната  избирателна 

комисия и т.н.

Явно се води разследване за лице, за което има подозрение, 

че е упражнило два пъти правото си на глас.

След извършената тук проверка и цялостната информация, с 

която разполагаме, се оказа, че лицето действително фигурира както 

в основния избирателен списък, какъвто имаше на тези избори, на 
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база  на  електронно  подадено  от  него  заявление,  така  и  в 

допълнителната  страница,  което,  меко  казано,  е  странно  и  не  би 

трябвало да е така. Въпреки това е така. Описал съм номерата, под 

които фигурира,  и е  положен подпис два  пъти от лицето и двата 

пъти срещу името му. Липсва обаче декларация, заради което правя 

предложение за допълнение в това, което виждате. Предлагам нова 

точка  5  преди  заключителния  текст,  в  която  казваме,  че  липсва 

декларация,  необходима  за  включване  на  лицето  в  избирателния 

списък.

Позволил съм си и едно изречение, доколкото става въпрос за 

преследване  на  престъпление,  на  което  ви  обръщам  внимание  и 

може да отпадне,  ако решите.  Казвам, че е възможно, но е малко 

вероятно  лицето  да  е  гласувало  два  пъти,  вероятно  се  касае  за 

грешка на член на секционната избирателна комисия. Позволил съм 

си това изречение, защото, от една страна, с оглед броя на хората 

там  е  малко вероятно  наистина  едно лице  да  гласува  два  пъти  и 

никой от членовете на комисията да не забележи, че влиза два пъти в 

една  и  съща секция.  От друга  страна,  липсва декларация на  това 

лице, за да бъде вписано в допълнителния списък. За мен и аз поне 

така си представям картинката, че това лице си е било включено в 

основния избирателен  списък,  не  е  видяно  и  там са  го  включили 

допълнително, като се е явило да гласува. Възможно е и да не е така, 

затова ще се провери чрез съответните следствени действия, разпити 

на членове на комисията.  Има си способи.  Това е  особеността  на 

този случай.  Случило се  е,  теоретично би могъл и  два  пъти да  е 

гласувал, защото има два подписа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Пишем протоколи на 

СИК три броя. Три страници ли са или това са отделни протоколи?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Три броя. Аз мисля, че това е в повече, 

обаче го даваме,  защото много често има промени в секционните 
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избирателни комисии в чужбина в последния момент, за да видят 

реалния състав, а не само от нашите решения.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Три протокола ли са?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Три протокола.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  предложение  е  в  този 

абзац, в който ние правим преценка дали има или няма гласуване в 

нарушение  на  Изборния  кодекс,  тъй  като  установяването  дали 

въобще може да има наказателно преследване, това е въпрос извън 

нашата компетентност, но този абзац да отпадне, защото в крайна 

сметка ние в него даваме една наша преценка, която би следвало да 

даде органът, който е извършил разследването.

В тази връзка моето предложение е, ако колегата Ивков се 

съгласи,  защото  разбрах,  че  принципно е  съгласен,  този  абзац  да 

отпадне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  ви 

подкрепям, господин Андреев, считам, че се налага да отпадне.

Колеги,  с  промяната  в  т.  3,  промяната  в  т.  4,  нова  т.  5  и 

отпадане на предпоследния абзац, подлагам на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Благодаря. Имате ли още доклади, господин Ивков?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като съм последен докладчик по тази 

точка, ви моля да ми дадете думата в точка „Разни” да докладвам 

едно  писмо,  с  което  се  запознах  днес  преди  заседанието. 

Пристигнало е вчера.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  ви  дам 

думата  в  точка  „Разни”.  Сега  имаме  следващ  докладчик  по  тази 

точка, това е господин Баханов. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02-68 от 2 август 2017 
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г.  Случаят  е  почти  идентичен  със  случая  на  колегата  Ивков. 

Подготвил  съм  отговор  на  запитване  от  Министерството  на 

вътрешните работи, Районно управление – Крумовград, което е до 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия.  Искат 

информация да се установят членовете на секционната избирателна 

комисия  в  Република  Турция  в  посочена  секция  по  време  на 

изборите за народни представители на 26 март, в която избирателна 

секция е гласувало посочено лице с имена и ЕГН. И ако можем да 

посочим трите имена и ЕГН и по възможност телефонния номер за 

връзка  с  членовете  на  секционната  избирателна  комисия.  Питат 

същото лице дали е подавало заявление за гласуване извън страната, 

да  се  приложи  копие,  ако  има  такова,  и  дали  е  подписало 

декларация, че след упражняването си на глас няма да гласува на 

друго място. Да се приложи копие от горепосочената декларация и 

оригинален допълнителен избирателен списък на изборната секция, 

в която е гласувало лицето с посочени ЕГН, имена и адрес.

Уважаеми  колеги,  подготвил  съм  писмо,  с  което  им 

изпращаме  допълнителната  страница  от  списъка  на  избирателите 

към списъка за гласуване извън страната за секция № 310 в Измир, 

Република Турция; декларация от лицето, че не е гласувало и няма 

да  гласува  на  друго  място;  препис-извлечение  от  четири  броя 

решения на Централната избирателна комисия, с които са назначени 

и  правени  съответните  замени  на  членове  на  секционната 

избирателна комисия.

В  конкретния  случай,  колеги,  че  видно  от  допълнителната 

страница името на това лице фигурира два пъти под № 391 и под № 

654  в  допълнителната  страница  на  списъка,  като  с  просто  око  е 

видно, че подписите, които са положени срещу името на това лице 

са  абсолютно различни.  Така  че,  без  да  се  ангажираме  с  мнение, 

даваме конкретни факти, по които органът на разследване да вземе 

своето решение относно наличието или не на престъпление. И съм 

посочил най-отдолу, че за гласуване извън страната не е необходимо 

да се подава предварително заявление.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева).

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № ПВР-09-5 от 27 юли 2017 г. от 

Окръжна  прокуратура  –  Монтана,  завеждащ  Окръжно  следствено 

отделение,  господин  Г.  Николов,  във  връзка  с  досъдебно 

производство  е  възникнала  необходимост  от  получаване  на 

информация за изборни резултати в определени изборни секции в гр. 

Монтана  в  изборите  през  м.  ноември  2016  г.  Желаят  да  им 

предоставим  писмени  справки,  от  които  да  е  видно  какви  са 

изборните  резултати  по  избирателни  секции.  Не  са  описани 

секциите, а са описани квартали в Монтана – кв. „Кошарник” и кв. 

„Огоста”,  за  президент  и  вицепрезидент,  както  и  броя  на  тези 

избирателни  секции  в  квартал  „Кошарник”  и  квартал  „Огоста”  и 

броя на избирателите по избирателен списък в квартал „Кошарник” 

и „Огоста”, гр. Монтана, за последните два проведени избори, като 

молят за спешно изпълнение.

Отговорът ми е качен във вътрешната мрежа в моята папка. 

Информирам  ги,  че  информация  относно  броя  на  избирателните 

секции в посочените два квартала в гр. Монтана, както и броят на 

избирателите по избирателни списъци могат да получат от община 

Монтана.

Вижте  отговора  и  ако  имате  поправки  и  забележки,  ще ги 

допълня.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване този отговор.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева).

Продължете, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само едно за сведение. Входящ номер 

НС-09-80 от 1 август 2017 г. от Районна прокуратура – Благоевград, 

постановление  за  изпращане  на  прокурорска  преписка  по 

компетентност.  Прокурорът  при  Районна  прокуратура  – 

Благоевград,  е  установил,  че  е  образувана  преписка  в  Районна 

прокуратура  –  Благоевград,  въз  основа  на  подадени  данни  от 

Централната избирателна комисия относно няколко лица, които са в 

процес  на  разследване.  Установено  е,  че  местоживеенето  и 

постоянният  адрес  на  същите  са  в  общините  Гърмен  и  Сатовча, 

поради което прокурорът счита, че преписката следва да се изпрати 

до  местно  компетентната  прокуратура,  а  именно  Районна 

прокуратура  –  Разлог.  Изпращат  ни  го  за  сведение.  И  остава  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Преминаваме към  точка шеста – Разни, с първи докладчик 

господин Пенев, когото упълномощавам  и да води.

Точка 6. Разни.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  връщам  отново  на  доклад 

преписките  във  връзка  с  постъпило  в  Централната  избирателна 

комисия  писмо  с  вх.  №  ЦИК-04-28  от  14  август  2017  г.  от 

Министерството  на  финансите  във  връзка  с  констатирани  нива, 

достигнати  на  утвърдените  максимални  годишни  размери  според 

утвърдения на ЦИК бюджет за ангажименти и за нови задължения за 

разходи.  Спомняте  си,  в  предходно  заседание  ви  докладвах  това 

писмо,  като  възложихме  на  Ганка  Герасимова  да  извърши 
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необходимия анализ и да ни предложи съответни мерки, които да 

бъдат предприети, както и евентуално да ни предложи отговор до 

Министерството  на  финансите  в  съответствие  с  искането  на 

министъра  на  финансите  да  го  уведоми  за  резултатите  от 

извършения анализ.

На  предходното  заседание  ви  докладвах  за  запознаване 

доклада на госпожа Герасимова, който е с вх. № ЦИК-09-155 от 22 

август 2017 г. Тези материали са публикувани и в днешно заседание 

в моя папка, предполагам всички, колеги, сте се запознали с тях.

Предлагам ви да одобрим предложеното като проект писмо-

отговор до министъра на финансите, с което го уведомяваме, че е 

извършен такъв анализ и че въз основа на него се установява, че са 

три  основните  причини за  достигане  на  тези  нива  на  поемане  на 

ангажименти  за  разходи.  От  една  страна,  те  са  свързани  с 

произведените предсрочни парламентарни избори, от друга страна – 

с  поети  ангажименти  за  разходи  по  договори  за  период,  който 

продължава и след 31 декември 2017 г., и от трета страна – поради 

поемане на ангажименти за разходи по договори на стойности, по-

високи от очакваното реално изпълнение.

Както знаете, с доклада е предложено като мерки за в бъдеще 

да  съобразим  и  да  предприемем  действия  за  икономии  при  по-

нататъшни поемания на ангажименти по договори.

Предлагам  ви  да  одобрим  това  писмо  до  министъра  на 

финансите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на  това  писмо  и 

одобряване на анализа.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева).

34



Господин Пенев, продължете с другия си доклад. След това е 

господин Ивков.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка  от  Красимира  Манолова,  директор  на  дирекция 

„Администрация”, заведена с вх. № ЦИК-09-150 от 15 август 2017 г., 

публикувана е във вътрешната мрежа за днешното заседание. Касае 

се  за  извършен  анализ  във  връзка  с  осигуряването  на  всички 

компютри  в  Централната  избирателна  комисия  с  лицензиран 

софтуер  за антивирусна защита, както и с лицензиран софтуер  за 

Майкрософт офис пакет. Установено е, че не всички компютри са 

обезпечени  или  на  някои  от  компютрите  антивирусната  програма 

изтича като срок, за който е платен лицензът. Освен това някои от 

компютрите работят с Майкрософт офис пакет, който е свободен, а 

не  лицензиран.  И  освен  това  различните  компютри  работят  на 

различни  версии  на  Уиндоус  и  съответно  на  Майкрософт  офис 

пакет.

Предложението е да се вземе принципно решение да одобрим 

закупуване на десет броя лиценз за антивирусен софтуер F-Secure 

Business Suite License,  както и десет броя лицензи за Майкрософт 

офис  пакет,  версия  2013  г.  или  по-висока.  Да  се  помисли  и  за 

надграждане на съществуващите офис пакети с цел уеднаквяване на 

продуктите,  които  се  използват  на  работните  места.  Тоест  за 

останалите  компютри,  които  са  61  на  брой  да  се  помисли  за 

надграждане на съществуващите софтуерни пакети, за да може да 

бъде уеднаквен софтуерът на всички компютри, които се ползват в 

Централната избирателна комисия.

Предложението е да вземем такова принципно решение, след 

което  да  бъдат  извършени  съответните  действия  за  събиране  на 

оферти  с  оглед  избиране  на  най-подходяща  оферта  като  ценово 

предложение.  Затова  аз  ви  предлагам  да  обсъдим  тази  докладна 

записка  и  да  одобрим  направените  предложения,  като  съответно 

възложим  на  директора  на  дирекция  „Администрация”  да 
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предприеме необходимите действия за  събиране на оферти,  които 

след това да ни бъдат представени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното  от 

госпожа Манолова предложение за принципно одобрение от страна 

на ЦИК администрацията на ЦИК да извършва дейности в рамките 

на своите задължения.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева); против – 1 (Ивайло Ивков).

Следващ докладчик – господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, пристигнало е писмо, подписано 

от  15  жители  на  с.  Семчиново,  община  Септември,  област 

Пазарджик,  до  Централната  избирателна  комисия  с  искане  да 

укажем  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Септември,  да 

прекрати  предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  с.  Семчиново, 

Пламен  Велев  Темелков,  тъй  като,  твърдят,  са  налице 

предпоставките на чл. 42, ал. 1, т. 10. Това не е точно тази точка, но я 

има – касае се за това, че има неоснователно отсъствие от работа. Те 

сочат  правното  основание,  на  което  следва  да  укажем  да  се 

прекратят пълномощията.

Реалната  ситуация  е,  че  е  допуснато  изпълнение  на 

европейска  заповед  за  арест  по  обвинения  за  деяния,  които 

представляват  тежки  престъпления  и  по  Наказателния  кодекс  на 

Република България. Поискана е от полицейските служби в Марбея 

за  трафик  на  хора,  проституция  и  подобни  действия,  които  се 

твърди, че лицето е осъществявало.

Аз ви предлагам да препратим преписката по компетентност 

на  Общинската  избирателна  комисия,  като  им  укажем  да  вземат 

решение съгласно тяхната компетентност.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, чухте предложението на господин Ивков. Коментари?

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложеното  от 

господин  Ивков  с  указание  съответната  ОИК  да  ни  уведоми 

незабавно за предприетите действия.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева).

Колеги,  няма  повече  доклади  за  днес.  С  това  закривам 

днешното заседание на Централната избирателна комисия, свиквам 

следващото заседание следващия вторник, 10,30 ч.

Благодаря ви, колеги!

Ще ви уведомя, когато имаме отговор за огледи.

(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

За СЕКРЕТАР:

Владимир Пенев

Стенограф:
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Стойка Белова
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