ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 564
На 1 септември 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проекти на решения относно регистрация или допускане
на партии и коалиции за участие в частични местни избори на 8
октомври 2017 г.
Докладват: Владимир Пенев, Камелия
Нейкова, Таня Цанева, Кристина
Стефанова
2. Проект на решение относно определяне размера на
възнаграждението за извършване на компютърна обработка към ИП
на ОИК.
Докладва: Мария Бойкинова
3. Проект на решение относно гласуване на избиратели от
община Трън в частичните избори на 08.10.2017 г.
Докладва: Катя Иванова
4. Доклад относно промяна в състава на Комисията и срока
по обществена поръчка за предоставяне на стенографски услуги.
Докладва: Кристина Стефанова
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Владимир Пенев, Бойчо
Арнаудов, Иванка Грозева, Мария
Бойкинова, Румен Цачев
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6. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват:
Владимир
Пенев,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Румен Цачев
7. Доклади по писма.
Докладват:
Ивилина
Алексиева,
Владимир Пенев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Иванка Грозева,
Таня Цанева, Катя Иванова, Цветозар
Томов, Ивайло Ивков
8. Доклади по постановления от прокуратури.
Докладва: Владимир Пенев
9. Разни.
Докладва: Камелия Нейкова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАЩИ: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Сидерова.
Заседанието бе открито в 15,10 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден колеги. В
залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум. Откривам днешното заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
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Д н е в е н р е д:
1. Проекти на решения относно регистрация или допускане
на партии и коалиции за участие в частични местни избори на 8
октомври 2017 г.
Докладват: Владимир Пенев, Камелия
Нейкова, Таня Цанева, Кристина
Стефанова
2. Проект на решение относно определяне размера на
възнаграждението за извършване на компютърна обработка към ИП
на ОИК.
Докладва: Мария Бойкинова
3. Проект на решение относно гласуване на избиратели от
община Трън в частичните избори на 08.10.2017 г.
Докладва: Катя Иванова
4. Доклад относно промяна в състава на Комисията и срока
по обществена поръчка за предоставяне на стенографски услуги.
Докладва: Кристина Стефанова
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Владимир Пенев, Бойчо
Арнаудов, Иванка Грозева, Мария
Бойкинова, Румен Цачев
6. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват:
Владимир
Пенев,
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Румен Цачев
7. Доклади по писма.
Докладват:
Ивилина
Алексиева,
Владимир Пенев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Иванка Грозева,
Таня Цанева, Катя Иванова, Цветозар
Томов, Ивайло Ивков
8. Доклади по постановления от прокуратури.
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Докладва: Владимир Пенев
9. Разни.
Докладва: Камелия Нейкова
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Няма.
Колеги, определям госпожа Грозева да брои.
Колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред,
моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред
две съобщения. Първо, всички колеги, които отсъстват от днешното
заседание, отсъстват по обективни причини. Господин Пенев ме
информира, че ще закъснее по обективни причини.
Второто съобщение, само припомням протоколното решение
от предходното заседание на Централната избирателна комисия, а
именно до завръщане на титуляра секретар или на зам.-председател,
господин Пенев да изпълнява функциите за секретар. Припомням, с
оглед днешните преписки и решения, които ще приемем.
Колеги, преминаваме към точка разни, тъй като тя е
съобщение, ако не възразявате.
Заповядайте госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в днешно заседание е
публикувано съобщение за жребия, който трябва да проведем
следващата седмица, за определяне номерата в бюлетините на
партиите, регистрирани в ЦИК за участие в частичните избори на 8
октомври. Тъй като срокът за регистрация в ЦИК е до 2 септември,
ви предлагам жребият да се проведе на 5 септември от 10.00 часа в
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тази зала № 42, за което да публикуваме и съобщение на интернет
страницата на ЦИК.
Благодаря госпожо Нейкова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това съобщение.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против
няма.
Приема се.
Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Първи докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на решение е в
папка с моите инициали и е под номер 4850, относно допускане на
партия „Атака“ за участие в частичните избори за кметове.
Заявлението за допускане е за всички населени места, в които има
насрочени частични избори на 8 октомври. Заявлението е подписано
от председателя и представляващ партията Волен Сидеров, подадено
чрез пълномощника Николай Александров. Заведено под № 6 на 31
август в регистъра на партиите за участие в частичните избори за
кметове, насрочени на 8 октомври. Заявеното наименование за
изписване върху бюлетините е партия „Атака“. Към заявлението са
приложени всички необходими документи, изписани от точка 1 до
точка 3 в проекта на решение. Партията е регистрирана в ЦИК
съгласно Решение № 2004-МИ от 8 септември 2015 г. за участие в
общите избори на 25 октомври 2015 г. Налице са всички законови
изисквания за допускане на партия „Атака“ за участие в частичните
избори на 8 октомври, поради което ви предлагам да вземем
решение за нейното допускане. Наименованието на партията за
отпечатването в бюлетината е партия „Атака“. Решението подлежи
на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването.

6
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, сега
ще гласуваме със системата за гласуване.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4868-МИ.
Продължаваме със следващ докладчик. Господин Пенев,
заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпи заявление, заведено в
регистъра под № 5, от „ВМРО – Българско национално движение“ за
допускане до участие на партия „ВМРО – Българско национално
движение“ в частичните избори за кмет на община Трън, област
Перник, на община Вълчи дол, област Варна, и на всички кметства,
за които са насрочени частични избори на 8 октомври 2017 г.
Заявлението беше депозирано от пълномощник Стефан Николаев
Грънчаров, но е подписано от представляващия партията Красимир
Дончев Каракачанов. Към заявлението е приложено удостоверение
за актуално състояние от Софийски градски съд от 30.08.2017 г.,
както и удостоверение от Сметната палата с вх. № 48-00-535 от
9.08.2017 г. за представени в Сметната палата годишни финансови
отчети за 2016, 2015 и 2014 г., както и пълномощно изх. № 58 от
28.08.2017 г. в полза на Стефан Николаев Грънчаров. Заявено е
искане за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината
като ВМРО – Българско национално движение.
Партията е регистрирана съгласно Решение № 1973-МИ от
07.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за
кметове на 25.10.2015 г. Налице са всички изисквания на чл. 464 от
Изборния кодекс. Затова ви предлагам да вземем решение, с което да
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допуснем партията за участие в частичните избори на 8 октомври
2017 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване така предложения ни проект на решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Колеги, това е Решение № 4869-МИ.
Продължете господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпило е заявление от
партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност“ –
ДОСТ, заведено под № 4 в регистъра. Заявлението е подписано от
Нора Йосифова Лилова, пълномощник на Лютви Ахмед Местан,
представляващ партията. Заявлението е за участие само в частичните
избори за кмет на кметство Скалак, община Руен, област Бургас,
насрочени на 8 октомври 2017 г. Към заявлението е приложено
удостоверение за актуално състояние на партията от 23 август 2017
г., издадено от Софийски градски съд. Удостоверение № 48-00-537
от 23.08.2017 г. на Сметната палата за внесен от партията финансов
отчет за 2016 г., както и удостоверение с входящ номер 17-74 от
28.08.2017 г. от Банка ДСК ЕАД за актуална банкова сметка, по
която ще се обслужва предизборната кампания, а също и
пълномощно от 31 август 2017 г. в полза на Нора Йоскова Лилова.
Партията е регистрирана съгласно Решение № 4110-МИ от 13
януари 2017 г. за участие в частичните избори за кмет на кметство
Глоджево, община Ветово, област Русе, произведени на 19 февруари
2017 г.
Заявеното искане за отпечатването наименованието на
партията в бюлетината е ПП ДОСТ. Налице са основанията на чл.
464 от Изборния кодекс. Затова ви предлагам да допуснем партията
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за участие в частичните избори за кмет на кметство Скалак, община
Руен, област Бургас, насрочени за 8 октомври 2017 г.
Да се изпрати актуална информация към Сметната палата за
променената сметка за обслужване на предизборната кампания при
изпращане на обобщаващата информация.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Пенев. Ще подложа двете предложения отделно на гласуване.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
проект на решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване принципно да
приемем изпращането на писмото до Сметната палата с данни за
променени банкови сметки и евентуално лица, които отговарят за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на партиите, както и
информация за регистрираните или допуснати до участие в
Централната избирателна комисия партии и коалиции за местните
избори на 8 октомври до ОИК в понеделник.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Това е Решение № 4870.
Продължаваме със следващия докладчик госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: В папка с моите инициали проект на
решение относно допускане на партия АБВ ( Алтернатива за
българско възраждане) за участие в частичните избори във всички
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населени места, които са насрочени за 8 октомври 2017 г.
Заявлението е подадено от Константин Проданов – председател и
представляващ партията. Заведено е под № 10 на 1 септември в
регистъра на партиите. Заявено е изписване върху бюлетините ПП
АБВ (Алтернатива за българско възраждане). Представени са всички
изискуеми документи. Налице са изискванията съгласно Изборния
кодекс. Затова ви предлагам да допуснем партия АБВ (Алтернатива
за българско възраждане) за участие в частичните избори, насрочени
на 8 октомври.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване така предложения проект за решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
Благодаря. Това е Решение № 4871-МИ.
Следващ докладчик. Заповядайте госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка
има публикувано проекторешение за допускане на Партия
„Движение за права и свободи“ с постъпило заявление на 1
септември 2017 г. под № 8 в регистъра на партията на Централната
избирателна комисия, за участие в частичните избори за кмет на 8
октомври 2017 г. за всички населени места. В заявлението е
посочено отпечатването на бюлетината да е Движение за права и
свободи – ДПС. Към заявлението са приложени удостоверение за
актуално състояние от 28 август, заверено копие на удостоверение
от Сметната палата от 23.05.2017 г., както и пълномощно, чрез което
е внесено заявлението, в полза на Христина Василева Атанасова.
Налице са всички изисквания по чл. 464 от Изборния кодекс за
допускане на партия „Движение за права и свободи“ за участие в
частичните избори за кмет. Партията е регистрирана в Централната
избирателна комисия с Решение № 1840-МИ от 04.09.2015 г. за
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участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25
октомври 2015 г.
С това предвид изложеното на основание чл. 57, ал. 1, т. 10,
буква „а“ от Изборни кодекс, заедно с чл. 463 и чл. 464, предлагам да
се допусне партия „Движение за права и свободи“ за участие в
частичните избори за кмет за всички населени места на 8 октомври
2017 г.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4872-МИ. Госпожо
Стефанова, продължете със следващите си проекти.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: На 01.09.2017 г. под № 7 е
заведено заявление на партия „Воля“ представлявана от
председателя Веселин Найденов Марешки, и подадено и подписано
чрез пълномощника адвокат Ирена Лъчезарова Георгиева, за
допускане към частични избори за всички населени места насрочени
на 8.10.2017 г. Към заявлението са приложени удостоверение за
актуално състояние на партията от 29.08.2017 г., удостоверение от
Сметната палата за внесени финансови отчети за годините 2014,
2015 и 2016 от 01.09.2017 г., пълномощно от 28.08.2017 г. в полза на
адвокат Ирена Лъчезарова Георгиева при Централната избирателна
комисия.
Заявеното искане за отпечатване на наименованието на
партията на бюлетината е ВОЛЯ. Партията е регистрирана в
Централната избирателна комисия съгласно Решение 4783-МИ от
27.05.2017 г., коригирано с Решение 4784-МИ от 30.05.2017 г., за
участие в частичните избори за кмет, състояли се на 2 юли 2017 г.
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Налице са всички изисквания по чл. 464 от Изборния кодекс
за допускане на партия ВОЛЯ за участие в частичните избори за
кмет на всички населени места, насрочени на 8 октомври 2017 г.
Моето предложение е за допускане на партия ВОЛЯ за
участие в така цитираните избори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам на
гласуване така предложения ни проект за решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Това е Решение № 4873-МИ.
Продължете със следващ доклад госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: На 01.09.2017 г. под № 9 е
постъпило заявление от партия „НОВА СИЛА“, подписано от
представляващия Антон Георгиев Сираков, в регистъра на партиите
за участие в частичните избори за кмет на община Трън, област
Перник, насрочени на 8.10.2017 г. В заявлението искането е за
отпечатване на наименованието на партията в бюлетината НОВА
СИЛА. И към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
състояние на партията от 22.08.2017 г., удостоверение от Сметната
палата от 24.08.2017 г. за внесени от партията финансови отчети за
последните три години. Партията е регистрирана в Централната
избирателна комисия съгласно Решение 2043-МИ от 09.09.2015 г. за
участие в изборите на 25.10.2015 г. Налице са изискванията по чл.
464 от Изборния кодекс за допускане на партия „НОВА СИЛА“ за
участие в частичните избори за кмет на община Трън, област
Перник, насрочени на 08.10.2017 г.
С това предлагам да допуснем партия „НОВА СИЛА“ за
участие в частичните избори.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

12
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов,Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
Колеги, това е Решение № 4874-МИ.
Благодаря, госпожо Стефанова.
Преминаваме към точка втора – Проект на решение относно
определяне размера на възнаграждението за извършване на
компютърна обработка към Изчислителния пункт на ОИК.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът за решение се
намира в папката на колегата Емануил Христов и е относно
определяне размера на възнаграждението за извършване на
компютърна обработка в Изчислителния пункт към ОИК във връзка
с произвежданите частични избори, насрочени за 08.10.2017 г.
Точка 1 от решението е определя възнаграждението на
преброителя, което включва създаване на база данни с резултатите
от произвежданите на 08.10.2017 г. частични избори за осем
кметства и две общини, както и поддръжка на регистри, проверка на
кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на
протоколите на СИК, ОИК, публикуване на информацията на
интернет страницата на общинските избирателни комисии. Те са 9
общински избирателни комисии, тъй като Общинска избирателна
комисия – Вълчи дол, има два избора за кмет на кметство Генерал
Киселово и за кмет на община Вълчи дол, поради което
възнаграждението е по-голямото за кмет на община, както и за ОИК
– Трън, където се произвеждат избори за кмет на община Трън.
Точка 2 е при евентуално произвеждане на втори тур се
определя възнаграждението пак по същия начин за кметствата.
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Както виждате, по-малко е възнаграждението и за двете ОИК, които
имат избори за кмет на община.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов,Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
Това е Решение № 4875-МИ.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред –
Проект на решение относно гласуване на избиратели от община
Трън в частичните избори на 08.10.2017 г.
Заповядайте госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, от временно
изпълняващия длъжността кмет на община Трън госпожа
Цветислава Цветкова е постъпило писмо до Централната
избирателна комисия със запитване относно гласуването на лица с
адреси извън националния класификатор на настоящите и постоянни
адреси в Република България. В отговор на същото писмо ви
предлагам проект на решение, който е качен в моя папка от днешна
дата. Писмото е постъпило най-напред по електронната поща, а
впоследствие е получено и в оригинал.
В писмото госпожа Цветкова поставя за разглеждане
въпроси, свързани с гласуването на избиратели извън националния
класификатор на настоящите и постоянни адреси, в предстоящите
частични избори за кмет на община Трън на 8 октомври 2017 г. Сочи
се в писмото, че след влизане в сила на Наредбата за функциониране
на единната система за гражданска регистрация от 2012 г., издадена
от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и
по конкретно, на § 10 от Преходните и заключителните разпоредби
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на посочения подзаконов нормативен акт, който е в сила от
21.08.2015 г., в община Трън са заличени адресите на лица, които не
отговарят на изискванията на цитираната правна норма.
С две решения на Общинския съвет – Трън, съответно № 63
от 27.04.2016 г. и № 51 от 25.08.2016 г., са били определени новите
наименования на адресите. Лицата, живущи на закритите адреси, са
били надлежно уведомени, че в едномесечен срок е необходимо да
заявят нов адрес, който да попада в националния класификатор. В
резултат на това се оказва, че към настоящия момент все още има
лица с адреси извън националния класификатор, които не отговарят
на условията за вписване в избирателните списъци и не фигурират в
нито един списък като избиратели.
Както знаете, колеги, в Централната избирателна комисия
има практика в други подобни случаи, ние сме приемали
многобройни решения, отнасящи се до изборите за Европейски
парламент, за Народно събрание, за президент и вицепрезидент и
национален референдум. Те са цитирани в проекта на решение. С
тези решения Централната избирателна комисия е приела
избирателите да бъдат вписани в избирателните списъци на ръка от
общинските администрации преди предаването на избирателните
списъци и на секционните избирателни комисии след последното
отпечатано име в избирателния списък.
Предвид горното и с оглед осигуряване на възможност на
всички избиратели на територията на община Трън, област Перник,
на които адресите са непълни или с така наречените сгрешени
адреси или са със служебно заличени адреси, да гласуват в
частичните избори за кмет на общината на 8 октомври на основание
чл. 57, ал. 5, точка 1 във връзка с чл. 463, ал. 1 от Изборния кодекс. И
тук ще ми позволите допълнително за правна прецизност смятам, че
трябва като правно основание да бъде посочено и във връзка с
разпоредбата на чл. 396, ал. 1 от Изборния кодекс.
Предлагам проект на решение в посочения смисъл, а именно:
общинската администрация в община Трън да впише на ръка в
избирателните списъци всички тези избиратели, които не фигурират
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в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде
извършено преди предаването на избирателните списъци на
секционните избирателни комисии. Ако тези избиратели са вписани
в списъците на заличените лица след дописването в списъците им за
гласуване, те да се заличат служебно от общинската администрация
от списъците на заличените лица.
В случай че не фигурират в избирателния списък, се дописват
в изборния ден от секционната избирателна комисия в
допълнителната страница на избирателния списък под черта, след
което се допускат да гласуват. Вписванията в изборния ден се
извършват само, ако избирателите не фигурират в списъка на
заличените лица.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря госпожо
Иванова.
Заповядайте господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, разбирам, че общината, когато има
промяна в адресите, в конкретния случай е уведомила, че има нови
адреси, промяна в адресите на лицата. Тези лица не са отишли в
съответния срок да си регистрират адресите. Но те са уведомени.
В диспозитива в третото изречение казваме, ако тези
избиратели са вписани в списъците на заличените лица, вероятно на
основание точно заради адресите. Ако това е така, да допълним след
запетаята на това основание, а не по принцип.
Вторият абзац, в случай че не фигурират в избирателния
списък, се дописват в изборния ден от секционната избирателна
комисия в допълнителната страница.
Тук за мен възникват два въпроса. Дописват се от
секционната избирателна комисия. Отива едно лице да гласува. Има
в личната си карта някакъв адрес. Секционната комисия откъде знае,
че този адрес респективно отговаря на новия адрес и следва да го
впише? Дали в този случай да има като допълнение. Става дума за
следното нещо. Ако адресът на лицето е в обхвата на секцията и
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този адрес съвпада с предходния адрес, който е променен. Или
другият вариант е дали не следва в този случай общината да издаде
удостоверение, което не е проблем, тъй като лицето го няма в
избирателния списък и общината може да удостовери, че адресът на
лицето по лична карта е именно този, който в момента е актуалният
административен адрес за тази секция, в която е включен.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на господин
Цачев.
Колеги, доколкото разбирам, до този момент допълваме
правните основания и допълваме в диспозитива първия абзац
последното изречение по отношение на второто изречение. Колеги,
по административен път се решават тези въпроси.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение заедно с тези две корекции.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Таня Цанева), против – 2 (Ивайло Ивков, Румен
Цачев).
Това е Решение № 4876-МИ.
С това изчерпахме тази точка от дневния ред.
Преминаваме към точка четвърта – Доклад относно
промяна в състава на комисията и срока по обществена поръчка за
предоставяне на стенографски услуги.
Заповядайте госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК
№ 09157 от 01.09.2017 г. е публикувано писмо в моя папка,
постъпила е докладна записка от Милена Радославова –
юрисконсулт в дирекция „Администрация“ в Централната
избирателна комисия, с която описва необходимостта от допълнение
на заповедта за състава на Комисията за обществена поръчка с
предмет: „Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на
Централната избирателна комисия“, и удължаване на срока.

17
Предвид това, че госпожа Мария Мусорлиева, която е
председател на комисията, е в отпуск за периода от 2 септември до
10 септември, има необходимост за определяне на нов председател
на комисията и за избиране на резервен член. Предвид
необходимостта от разглеждане на постъпили допълнителни
документи за искания от комисията за допълване на офертите и
приключване на процедурата, срока да бъде удължен до 12
септември 2017 г. Проект и предложение на заповед е приложено
към докладната записка.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Стефанова.
Уважаеми колеги, предлагам за председател на комисията
господин Пенев, а за резервен член господин Цачев. Те са съгласни.
Подлагам ги на гласуване заедно с предложението за
удължаване на срока.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Продължаваме със следваща точка пета – Доклади относно
искания за отваряне на запечатани помещения.
Заповядайте,
господин
Пенев.
Господин
Пенев,
упълномощавам Ви да водите, докато докладвате.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпило е в Централната
избирателна комисия искане с вх. № НС-14-47 от 24.08.2017 г.
Искането е от областния управител на област София. Същото е
направено във връзка с постъпило при областния управител искане
от Комисията за защита на личните данни по повод на постъпила в
комисията жалба от лице във връзка с твърдения за нарушения и
злоупотреба с личните му данни.
В тази връзка искането е за представяне на заверени копия, а
именно ксерокопия, на подаденото от коалиция „България без
цензура“ писмено предложение за състава на СИК преди
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консултациите при кмета на общината. Съответно решението е на
РИК за назначаване съставите на СИК, поименния състав на СИК в
62-ра избирателна секция и други документи във връзка със състава
на СИК. Касае се за последните избори за народни представители.
Тъй като всичките тези книжа след приключване на работата на
районната избирателна комисия се предават за съхранение в
областната администрация, а запечатаното помещение, в което се
намират, не може да бъде отворено и копия от тези документи да
бъдат предоставени без изрично решение на ЦИК, е направено
искането от областния управител.
В тази връзка ви предлагам да разрешим отваряне на
запечатано помещение № 2 на етаж 8 в сградата на областната
администрация в София, в което се съхранява документацията на 23та, 24-та и 25-та РИК от произведените на 26 март 2017 г. избори за
народни представители, във връзка с предоставяне на копия на
изборни книжа и материали посочени в писмо с вх. № Ж-167- 2017
от 18.08.2017 г. на Комисията за защита на личните данни. Като
достъпът до запечатаното помещение да се осъществи по реда на
точка 26 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. от комисия от
длъжностни лица, определена със заповед на областния управител.
За извършените действия да се съставят съответните
протоколи съобразно изискванията на същата точка от същото
решение. Копие от заповедта за определяне на длъжностните лица и
от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз предлагам да има един текст.
Тъй като мисля, че в това решение не е разписано в смисъл, че след
приключване на работата си длъжностните лица или комисията,
определени със заповед на областния управител, запечатват
помещението с хартиена лента, подписана и подпечатана с печата на
областна администрация. Няма го в решението. Ние цитираме точка
26, в която става дума за това какви са действията на комисията по
същество за съставяне на протокола и състоянието на книжата. Но
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този текст специално за областните администрации го няма. И тъй
като не е уреден, мисля че е добре да имаме един запис в конкретния
случай да кажем какво се случва след това.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз лично приемам предложението на
колегата Цачев.
ПРЕДС. ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване така предложения проект на решение заедно с
корекциите, направени в залата.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Номерът на Решението е 4877-НС.
Следващ докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане с вх. № ЦИК-14-52 от
28.08.2017 г. от заместник-кмета на община Първомай за отваряне на
запечатано помещение Ще ви прочета и самото искане, тъй като
според мен има проблем. То е следното.
Във връзка с извършване на експертиза, обработване и
предаване на изборните книжа и материали от произведените на
27.01.2013 г. и 25.10.2015 г. национални референдуми и избори за
народни представители на 05.10.2014 г. на отдел „Държавен архив“ –
гр. Пловдив, и т.н.
Така написано излиза, че те искат да предадат книжата от
националните референдуми, а още не са изминали пет години, в
които те са длъжни да ги съхраняват. Свързах се с общинската
администрация на Първомай и там не можах да намеря човек, който
да внесе яснота. В отпуска са секретарят и кметът и казаха, че като
се върнат от отпуска ще им предадат. Ще изпратят допълнително
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уточнение и тогава ще ви представя проект на решение. Засега е
само за сведение.
ПРЕДС. ЕВЕЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Арнаудов.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в моя папка с днешна дата
номерът на проекта е 4856 и той касае отваряне на запечатано
помещение, поискано от кмета на община Грамада, област Видин.
Същото се налага с цел архивиране и предаване на книжата и
материалите от произведените на 5 октомври 2014 г. избори за
народни представители. В помещението, което кметът ни моли да
разрешим отварянето му, се намират и други книжа и материали, а
именно от местни избори 2015, национален референдум 2015 г. и
Европейски парламент 2014 г.
Подготвила съм проект за решение, като ще ви обърна
внимание само на абзаца, който смятам, че трябва да фигурира в
решенията ни, в които в помещенията се съхраняват повече от един
вид изборни книжа. А именно изборните книжа и материали от
различните видове избори се съхраняват в помещението до
произвеждане на следващите избори от същия вид, а на
референдумите в срок от пет години от произвеждането им. Иначе
при спазване на условията и разписаното от нас Решение № 4387-НС
от 02.03.2017 г. ви предлагам да разрешим отварянето на
запечатаното помещение, като след извършване на отварянето да се
състави протокол. Копие от заповедта на кмета и протоколът да
бъдат изпратени в Централната избирателна комисия.
Така че ви предлагам да гласуваме разрешаване отварянето
на това помещение, което се намира, както виждате подробно
описано на ул. „Петко Стоевски“, в общинска сграда Социален
патронаж – гр. Грамада.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Грозева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
проект на решение.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня
Цанева), против –няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4878-ЕП/НС/МИ.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, постъпило е писмо от кмета
на община Мъглиж, област Стара Загора, с искане за разрешаване на
отваряне на две запечатани помещения, които се намират в
общинска администрация – гр. Мъглиж. В писмото си кметът ни
уведомява, че в запечатано помещение № 3 в приземния етаж на
сградата на общинската администрация се съхраняват изборни
книжа и материали от изборите за представители на Европейския
парламент от Република България, произведени на 20 май 2007 г. и
на 7 юни 2009 г., и парламентарни избори на 5 юли 2009 г.
В помещение № 2 се съхраняват изборните книжа и
материали от националния референдум, произведен на 27 януари
2013 г., парламентарните избори на 2013 г., както и за членове на
Европейския парламент през 2014 г. и парламентарни избори през
2014 г.
Целта на искането за отваряне на това помещение е във
връзка с архивиране и извършване на експертиза и предаване на
подлежащите на архивиране книжа в Националния архивен фонд.
В решението си съм ви предложила да разрешим отварянето
на това помещение № 3, но с оглед на това, че в това помещение се
съхраняват само изборни книжа и материали от произведени избори
2007 – 2009 г., ви предлагам този абзац да отпадне, тъй като
Централната избирателна комисия е компетентна да дава
разрешение за отваряне на помещения с изборни книжа и материали
от произведени избори от 2011 г. до настоящия момент. За това
помещение не се изисква разрешение и ще уведомя общинската
администрация – гр. Мъглиж. Предлагам ви да разрешим само
отваряне на помещение № 2, в което се съхраняват изборни книжа и
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материали от изборите за членове на Европейския парламент през
2014 г., които всъщност ще останат в това помещение. Всички
останали подлежат на архивиране, включително и националния
референдум от 2013 г., поради което ви предлагам да разрешим
отваряне на запечатано помещение само № 2 във връзка с
извършване на експертиза и предаване на книжата и материалите,
като съответно в този смисъл ще редактирам и проекта за решение и
в диспозитива. Ще отпадне и абзацът, извън посочените действия не
се отпуска развързване на торби и отваряне на пликове от
националния референдум 2016 г., само в тази част. В абзаца ще
остане само за изборите 2014 г. за членове на Европейския
парламент. Не се допуска в тях. Предлагам с корекциите този проект
за решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Ивайло Ивков, Владимир Пенев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4879-ЕП/НС.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, за сведение ви докладвам
писмо от кмета на Столична община, с което ни прилагат към
писмото заповед за комисия, която е отворила запечатано
помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
изборите за народни представители, произведени на 26 март 2017 г.
Искането е от разследващи органи от отдел „Икономическа
полиция“ при МВР, поради което съгласно наше решение не се
изисква разрешение и съответно помещението е отворено.
Предадени са исканите материали и е запечатано съгласно нашето
решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Бойкинова.
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Следващ докладчик е господин Цачев. Заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с писмо вх. № ЦИК 14-55 от
31.08.2017 г. кметът на община Трявна иска отваряне на запечатано
помещение, в което се съдържат книжа и материали от
референдумите през 2013 и 2015 г., от изборите за членове на
Европейски парламент през 2014 г., от изборите за народни
представители 2014 г. и от изборите за общински съветници и за
кметове през 2015 г. във връзка с извършване на експертиза и
предаване на книжата и материалите от изборите за народни
представители през 2014 г. на „Държавен архив“.
Предлагам да разрешим отваряне на това помещение във
връзка с извършване на експертиза и предаване на изборните книжа
от изборите за народни представители през 2014 г. на отдел
„Държавен архив“ – гр. Габрово, като достъпът до помещението да
се осъществи по реда на наше Решение № 4387-НС. В проекта на
решение са записани основанията и мотивите за разрешаване на
отваряне на помещението. Съответно за извършените действия
комисията, която е определена, трябва да състави съответните
протоколи, както и кметът на общината да изпрати на ЦИК
записаните в проекта заповеди и други удостоверителни документи
за извършените действия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Цачев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
проект на решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4880-ЕП/НС/МИ
Продължете господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № ПВР-06-185 от 31.08.2017 г.
в ЦИК е постъпило писмо от кмета на община Трявна, с което той
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ни уведомява, че е отворено помещение, в което се съхраняват
изборни книжа и материали с цел прибиране на документи след
извършена проверка за двойно гласуване от изборите през м.
ноември 2016 г. Приложени са и копия от заповедта на кмета и
протокол от работата на комисията за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Цачев.
С това изчерпахме точка пета от дневния ред.
Продължаваме с точка шеста – Доклади относно искания за
изплащане на възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило искане с вх.№ МИ-27-154 от 21 август 2017 г.
Искането е от Общинската избирателна комисия – Севлиево. В това
искане беше направено искане за изплащане на едно дежурство,
проведено на 15 август и на едно заседание, проведено на 13 юни
2017 г. Фактически, касае се за дежурство, дадено от председател на
ОИК и секретар на ОИК във връзка с подготовка на заседание за
прекратяване пълномощия на кмет на кметство с. Хирево, община
Севлиево, област Габрово. Всъщност заседанието е проведено на
17 август 2017 г. и на това заседание е взето решение за
прекратяване пълномощията на посоченото лице като кмет.
Приложена е към преписката справка относно даденото дежурство.
Искането е подписано от председател и секретар. Протоколът е
подписан от председател и секретар, но е допусната техническа
грешка в самото искане, като неправилно е посочена датата на
проведеното заседание, поради което осъществих връзка с
председателя на общинската избирателна комисия и помолих да
бъде изпратено коригирано искане, за да може то да се отнася
действително за заседанието, за което ще им бъде изплатено
възнаграждение.
Считам, че са налице всички основания за изплащане на
възнаграждението. Налице е контролен лист за предварителен
контрол, както и счетоводна справка към този контролен лист. Моля
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да одобрим изплащането на възнагражденията за едно дежурство,
дадено от председател и секретар, и за едно заседание, на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и осем
членове на Общинската избирателна комисия – Севлиево.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от ОИК – Белица, с вх.№ МИ-27-158
от 29.08.2017 г. Постъпило е искане за изплащане на възнаграждение
за заседание, което се е провело на 26.07.2017 г., и на него са
присъствали председател, заместник-председател, секретар, както и
шест членове. Приложени са всички изискуеми документи. Налице
са правните основания и предварителният контрол е дал
положително становище за изплащане. Моля ви да одобрим така
поисканото възнаграждение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви, госпожо
Ганчева.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, постъпило е искане за
изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – Копривщица,
с вх. № МИ-27-160 от 30.08.2017 г. за проведено заседание на
19.07.2017 г., на което са присъствали председател, секретар и седем
членове. На това заседание общинска избирателна комисия е
прекратила пълномощията на общински съветник и е обявила
следващия
от листата общински съветник, поради което ви
предлагам да бъдат изплатени възнаграждения на членовете на ОИК.
Също така се иска и заплащане на дежурство на 22.07.2017 г. от
секретар и член, които са изготвили удостоверението. Присъствали
са на сесията на общинския съвет и са връчили удостоверението на
избрания общински съветник.
Предлагам да изплатим дежурството на двамата членове на
ОИК.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № МИ-27-159 от 29.08.2017 г.
в ЦИК е постъпило искане за изплащане на възнаграждения за
проведено заседание на ОИК – Червен бряг, на 01.08.2017 г.
Заседанието на комисията е проведено за прекратяване
пълномощията на кмет на кметство Сохаче. Към искането е
приложен протокол от проведеното заседание. Също така е изготвен
контролен лист за предварителен контрол и счетоводна справка.
Спазени са изискванията на наше Решение № 2901. Предлагам да
приемем решение, с което да изплатим възнаграждението на
членовете, участвали в заседанието.
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ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:

Благодаря, господин

Цачев.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
С това приключваме с точка шеста.
Преминаваме към точка седма – Доклади по писма
Уважаеми колеги, първи докладчик съм аз.
Колеги, на първо място и както е традиция в Централната
избирателна комисия, ви предлагам да вземем протоколно решение
за съобщение, което да публикуваме на интернет страницата на
Централната избирателна комисия във връзка с предстоящите
консултации за съставите на секционните избирателни комисии, там
където ще се произвеждат частични избори на 08.10.2017 г., да
публикуваме актуалните адреси и представителство на партиите и
коалициите, които следва да бъдат поканени за участие в
консултациите.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване възлагане на нашия
партньор „Информационно обслужване“ АД разпространението на
допълнението към бюлетина с резултатите от гласуването в
националния референдум на 06.11.2016 г.
Режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Колеги, във вътрешната мрежа е публикувана, ще ви бъде
изпратена и по електронна поща, информация относно дежурните
служители утре. От страна на Централната избирателна комисия
това е господин Томов.
Уважаеми колеги, отново във вътрешна мрежа ще видите за
сведение
справката
за
отпуските
на
служителите
от
администрацията на ЦИК в периода от 30 август до 30 септември
2017 г.
Уважаеми колеги, в моя папка във вътрешната мрежа с вх.
№ ЦИК 02-58 от 30.08.2017 г. е изпратено писмо от отдел „Обща
канцелария“ на Народното събрание, с което приложено ни е
изпратена фактура на сума 119,55 лв. за изпратени изходящи писма
от Централната избирателна комисия за посочения в преписката
период. Колеги възложих на администрацията да извърши справка.
За резултатите от справката са ни уведомили госпожа Благоева,
госпожа Ямачева съгласувано с директора на Дирекция
„Администрация“. Съгласно тази справка толкова са предоставените
на Народното събрание, Обща канцелария, писма, с оглед на което
колеги ви предлагам да одобрим изплащането на тази сума.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
Колеги, докладвам ви преписка вх. № ЦИК-02-28-2 от
31.08.2017 г., с която в рамките на вчерашния ден от Народното
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събрание получихме за подпис два екземпляра на допълнително
споразумение към споразумението с Народното събрание за
временно предоставяне на помещения и ползване на техническа
помощ и услуги.
Колеги, моля за последващо одобрение на подписването от
страна на Централната избирателна комисия на това допълнително
споразумение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
Колеги, продължавам да докладвам. Във вътрешната мрежа в
моя папка е публикувано удостоверението за промени в състава и
наименованието на коалиция „Народен съюз“. Това ще бъде
удостоверение № 2. Моля да одобрим издаването на това
удостоверение. Оттук насетне това да бъде бланката за издаване на
удостоверение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, за сведение ви докладвам преписки от
миналото заседание. А именно с вх. № ЦИК-07-98-2 и ЦИК-07-98-3,
съответно от 29.08.2017 г. Това са писма, получени от ОССЕ, и са
свързани с изцяло покриване на разходите на моята командировка в
ОССЕ.
Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа с вх. № ЦИК-05-12 от
30.08.2017 г. сме получили на основание чл. 54, ал. 15 от Закона за
Сметната палата окончателния одитен доклад за извършен финансов
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одит на годишния финансов отчет на Централната избирателна
комисия за 2016 г., одитно становище и заверен без резерви годишен
финансов отчет за 2016 г.
Колеги, подлагам на гласуване публикуване на тази
информация на нашата интернет страница, както изисква законът.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Уважаеми колеги, за сведение към настоящия момент във
връзка с протоколно решение на Централната избирателна комисия
за изпращане на покани за участие в Международната конференция
на АСЕЕЕО, която ще се проведе в София в периода 8 – 10 ноември
2017 г. Изпратени са почти всички покани с изключение на тези,
които са в справка покани АСЕЕЕО в моя папка. Причината за
неизпращането на тези покани е, че съответните държави нямат
дипломатическо и консулство представителство на територията на
Република България. Поканите ще бъдат изпратени чрез
Министерството на външните работи.
Колеги, с това приключиха моите доклади. Продължаваме
със следващ докладчик. Господин Пенев заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, за сведение ви докладвам
писмо с изх. № ЦИК-07-51/20 от 25.08.2017 г., което е от Института
за обучение към Централната избирателна комисия в Индия, с което
любезно ни информират за наличие на публикация как гласува
света, която е осъществена и може да бъде намерена. За същото
нещо ни информират с писмо № ЦИК-07-135/24 от 28.08.2017 г.
Войс интернешънъл. И двете писма са постъпили по електронната
поща. Към това писмо е посочен и линк, на който може да се
намери тази публикация, която е от 212 страници, и предлагам,
колеги, да не предприемаме действия по нейното превеждане.
Предполагам, че всеки би могъл да се запознае, при необходимост
евентуално да възлагаме такъв превод.
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Междувременно това писмо, което току-що ви докладвах, е
пристигнало на електронната поща. В ЦИК е постъпило с вх. №
ЦИК-07-135/25 от 31.08.2017 г. и превода на самото писмо на
български език. Всичките тези писма ви ги докладвам за сведение.
Докладвам също така с вх. № ЦИК-07-101/1 от 31.08.2017 г.
превода на български език на писмо, постъпило по-рано. То е също
от Института за обучение към Централната избирателна комисия на
Индия. Видно е, че с това писмо се предлага осъществяване на
сътрудничество на Централната избирателна комисия във връзка с
осъществяване на политики за обучение, като е предложен и
примерен график за календарната 2018 г. На този етап ви предлагам
да се запознаем и да обсъдим дали е възможно да приемем или по
някакъв начин да участваме в това сътрудничество. Ако не все пак с
любезен отговор да заявим, че бихме се възползвали.
Публикувано е във вътрешната мрежа на 31.08.2017 г.
резолюцията на госпожа Алексиева.
Докладвам ви постъпило по пощата решение № 496 от
29.08.2017 г. на Министерския съвет за изпълнение на решение
№ 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за
намаляване на административната тежест върху гражданите и
бизнеса чрез премахването на изискването за представяне на някои
официални удостоверителни документи на хартиен носител.
Заведено е в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-03-14
от 30.08.2017 г. На този етап ви го докладвам за запознаване, тъй
като е необходимо допълнително проучване, дали е необходимо
Централната избирателна комисия да предприеме някакви
конкретни действия в изпълнение на това решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В тази връзка господин
Пенев да възложим на администрацията ни да извърши това
проучване.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги,
докладвам също така
постъпило по електронната поща писмо с вх. № ЦИК-00-581 от
31.08.2017 г. във връзка с изтичащ договор за транспорт. Писмото е
във връзка с изтичащия срок на договора между Централната
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избирателна комисия и такси Ес експрес – АД, като с писмото се
прави искане да бъде издадена референция във връзка с добрите
взаимоотношения между ЦИК и изпълнителя на услугата. А също
така да бъдат предприети действия по събиране и връщане на
предоставените кочани за ползване във връзка с предоставената
таксиметрова услуга. Като за целта бъде съставен съответния
двустранен приемателно-предавателен протокол. А също така ни
уведомяват, че ако въпреки това след 31 август пристигнат такива
талони от кочаните, те ще продължат да предоставят фактури за
изплащането им по реда по който са го правили и досега.
В тази връзка, колеги, ви предлагам да възложим на
директора на дирекция „Администрация“ да предприеме
необходимите действия във връзка с събирането на намиращите се в
Централната избирателна комисия кочани и подготовка на
необходимите действия за връщането им на фирмата, извършваща
услугата, както и евентуално изготвяне на референция, ако
Централната избирателна комисия се обедини около това да бъде
предоставена такава.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, коментари.
Колеги, подлагам на гласуване всички постъпили
предложения по тази и по предишната преписка.
Моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Ганчева.
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК07-38-26 от 1 септември. Това е писмо, което е получено от
постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз в Брюксел и относно инициативи и законодателно
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предложение от между институционален характер, които са предмет
на разглеждане в рамките на Комисията по конституционни въпроси
на Европейския парламент и работна група общи въпроси на Съвета.
Предлагам ви го сега за сведение и запознаване. То е разпределено
на мен и на работната група. В случай че е необходимо да бъдат
предприети мерки, отново ще го върнем на доклад, ако някой колега
установи, че не нещо би могло да бъде предмет на вниманието на
Централната избирателна комисия за предприемане на действия.
Докладвам ви вх. № ЦИК-06-58-4 от 31.08.2017 г. Това е
писмо, което е получено във връзка с избран изпълнител по
обществена поръчка за проучване и анализ на добрите практики във
връзка със съвместния ни проект с Агенцията за електронно
управление.
Уведомяват ни, че в профил на купувача на сайта на
Агенцията е утвърден протокол на Агенцията със съответния
изходящ номер от 31 август, с който са избрали изпълнител по
обществена поръчка, проведена чрез събиране на оферти с обява, с
предмет, проучване и анализ на добрите практики за дистанционно и
електронно гласуване и провеждане на три симулации на
дистанционното електронно гласуване. Приложен е и протокола,
който е предмет на писмото. За сведение и запознаване ви го
докладвам.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Ганчева.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад
отново писмо с вх. № ЦИК-00-545 от 28.07.2017 г. в моя папка,
отново е публикувано писмото. Припомням ви, че това писмо го бях
докладвала на 1 август.
Председателят
на
Държавна
агенция
„Електронно
управление“ го изпраща до всички държавни институции в
държавата, относно предоставяне на информация за състоянието на
информационните ресурси на административните органи и за
готовността за електронен документооборот съгласно технически
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протокол по чл. 18 от Наредбата за общите изисквания към
информационните системи. С това писмо се иска предоставяне на
информация относно придобити активи за периода януари – юли
2017 г. Планирани за придобиване активи за периода август 2017 –
август 2018 г. с изключение на тези, чието предназначение е за
работа и съхранение на класифицирана информация и готовност за
електронен документооборот съгласно технически протокол по чл.
18 от тази Наредба в изпълнение на Постановление на
Министерския съвет № 357 от 29 юни 2017 г.
В ексел формат в табличен вид в същата папка има
въпросник. Това са формите, по които ни искат информацията.
С вх. № ЦИК-00-545-1 от 8.08.2017 г. е изразено становище
от главния юрисконсулт Николай Желязков, което ви е докладвано
на 15 август от колегата Матева за сведение и запознаване. В това
становище господин Желязков посочва, че счита, че Централната
избирателна комисия трябва да предостави необходимата
информация.
Колеги, моето мнение също съвпада със становището на
главния юрисконсулт. Много често е обсъждан въпросът дали е или
не е административен орган Централната избирателна комисия. Да,
действително ние не сме орган от изпълнителната власт. Ние не
попадаме под разпоредбите на Закона за администрацията. В Закона
за електронното управление е записано, че по смисъла на този закон
административен орган е органът, който принадлежи към системата
на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни
правомощия, овластен въз основа на закон
Също така в самия закон и в наредбата в Закона за
електронно управление в чл.1, ал. 2 е казано, че този закон се
прилага и по отношение дейността на лицата осъществяващи
публични функции и на организациите предоставящи обществени
услуги доколкото в закон не е предвидено друго.
Съгласно §1, т. 11 от допълнителните разпоредби на закона,
лица осъществяващи публични функции наред с изброените
държавни, общински лечебни заведения и т.н., възложителите по чл.
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5, ал. 2 до ал. 4 от Закона за обществените поръчки, които не са
административни органи или организации, предоставящи
обществени услуги, и други лица и организации, чрез които
държавата упражнява своите функции, на които това е възложено
със закон.
Информацията, която ни се иска, вие ще видите, е свързана с
това имаме ли деловодна система, кой я поддържа, дали имаме
готовност за електронен документооборот.
Дори и Централната избирателна комисия да е изразявала
неведнъж становището, че не сме административен орган по
смисъла на закона, то ние попадаме в кръга възложители по чл. 5, ал.
2 до ал. 4 от Закона за обществените поръчки. И може би тази
категория лица са включени дотолкова, доколкото въвеждането на
електронен документооборот ще изисква и електронен обмен на
информация между институциите. А също така другият ми аргумент
е да ви предложа да предоставим поисканата информация. Мисля, че
в писмо сме изразявали становища по повод заявленията за
гласуване извън страната, че това е предоставяне на
административна услуга на избирателите.
В тази връзка ви предлагам да предоставим информацията
във формата, в която е попълнена в таблицата в ексел формат.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, във
връзка с така докладваната преписка, аз ви предлагам в понеделник
да направим работно обсъждане от 14.00 часа и във вторник да
вземем своето окончателно решение.
Благодаря. Госпожо Нейкова, продължете.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с докладна записка с вх. №
ЦИК-09-156 от 31 август от госпожа Красимира Манолова –
директор на дирекция „Администрация“, относно обучение по
чужди езици в Централната избирателна комисия. Колеги, с тази
докладна записка госпожа Манолова предоставя информация
относно извършените разходи за езиково обучение през 2016 г. и до
момента за 2017 г., както и какви договори са били сключвани, кои
от тях са неприключени, кои са приключени. Но в същото време има
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изразено желание от членовете на Централната избирателна комисия
и служители от администрацията за продължаване обучение по
съответните езици. Прави се предложение, както казах, договорите,
които не са приключили да продължат до тяхното приключване. Във
връзка с изявеното желание за езиково обучение по руски и немски
език да се проучи пазарът за сключване на договори. А по
отношение на останалите езици да продължи езиковото обучение.
Виждате, че разходите са в размер, който не изисква провеждане на
обществена поръчка. Така че предлагам да продължи езиковото
обучение по същия начин, както е било през миналата година.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Преди да подложа на гласуване, колеги, искам и на микрофон
да кажа, няма да продължа с френски език, но курсът ще продължи.
Да благодаря на администрацията, че осем месеца по-късно, след
като всеки месец съм възлагала тази докладна, тя все пак вече е
налице.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Таня Цанева), против – няма.
Приема се.
Продължаваме със следващия докладчик госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх.№ МИ-09-38 от
29.08.2017 г. Районна прокуратура – Берковица, и по-точно районен
прокурор Ранова, ни уведомява, че постановената по наказателно
дело от общ характер № 411 от 2014 г. на Районен съд – Лом,
присъда, с която Крум Костадинов Крумов, със съответното ЕГН, му
е наложено лишаване право да заема определена държавна и
обществена длъжност, свързано с упражняването на избирателните
права на гражданите, е възобновено с решение на Софийския
административен съд. И ни уведомява, че поради това преди
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възобновяване на наказателното производство и липса на влязъл в
сила съдебен акт присъдата не следва да се изпълнява.
За ваша яснота ви припомням, че те бяха двама души. Емил
Алексиев Тодоров и Крум Костадинов Крумов, които бяха лишени.
В такъв случай ви предлагам да вземем протоколно решение да бъде
заличено лицето от регистъра на лицата, изтърпяващи наказание
лишаване от право за заемане на определени длъжности, свързани с
избирателните права на гражданите.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня
Цанева), против –няма.
Приема се.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Още едно писмо, вх. № ЧМИ-06-54 от
1.09.2017 г. То е от община Криводол. По електронен път секретарят
на община Криводол ни е изпратил заповедта на кмета, както и
решението на общинската избирателна комисия за образуване на
избирателните секции и назначаването им съгласно изискванията на
чл. 57, ал. 1, т. 20 от ИК. И ни уведомява, че в кметство Ракево ще
има две избирателни секции, като едната се намира в читалището.
Броят на избирателите с постоянен адрес е 660, а тези по настоящ
адрес –992, и една подвижна избирателна секция.
Докладвам ви го сведение и за приобщаване към
документацията. Ще го предоставя, както е резолирано, като второ
лице госпожа Манолова, след като се завърне.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, във
връзка с тази преписка да възложим на администрацията да събере
необходимата информация за всички кметства и общини, в които ще
се произвеждат частични изори на 08.10.2017 г., за да може тя да
бъде публикувана, както изисква законът, на нашата страница.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня
Цанева), против –няма.
Приема се.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Цанева.
Упълномощавам господин Пенев да води.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги с вх. № ЧМИ-15-72 от 31.08.2017 г.
е постъпило запитване по електронната поща от председателя на
ОИК – Руен, с което той ни пита във връзка с произвеждане на
частичните местни избори, какво е мнението на ЦИК относно
принципа за разпределение на партийните квоти в секционната
избирателна комисия и как тълкуваме точка 28 от Решение № 4417МИ на ЦИК.
По първия въпрос му отговарям, че при определяне състава и
ръководството на СИК се прилага чл. 92, като се спазва
съотношението на партиите и коалициите, представени в ОИК. Тук
има втори въпрос. Точка 28, той пита какво е нашето тълкуване на
точка 28 от Решение № 4417. Решение № 4417 е относно
приложимите решения в частичните избори. И затова му отговарям,
че съгласно т. 28 от Решение № 4417 относно назначаване съставите
на секционните избирателни комисии за частични избори е
приложимо Решение № 1984-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК.
ПРЕДС. ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, имате ли въпроси и
предложения? Разбирам, че няма предложения. Подлагам на
гласуване предложеното от колегата Цанева писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги с вх. № ЦИК-07-100 от 28 август
сме получили покана от Централната избирателна комисия на
Грузия, с която ни канят да участваме като наблюдатели на местните
избори, които ще се проведат на 21 октомври 2017 г. На двама
души се приемат хотел, храна и вътрешен транспорт. Към момента
има проявен интерес за участие като наблюдатели в тези избори от
страна на колегите Баханов, Ганчева, Бойкинова и Цанева.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в предходно заседание
ви докладвах за обсъждане предоставени от фирма Арте Док
формуляр на заявка, съгласно условията на сключения договор с
фирмата за преводачески услуги. Тогава възникнаха спорове
относно съдържанието на въпросната заявка и бяха изразени
становища от членове на Централната избирателна комисия, че тази
заявка не е необходима, тъй като в кореспонденцията по електронен
път се съдържат повече от посочените в нея реквизити. В тази
връзка аз възложих на директор дирекция да се свърже с управителя
на фирма Арте Док. Същите са обяснили на госпожа Манолова, че
всъщност не държат на тази заявка, тъй като са ни я предложили
дотолкова, доколкото други техни клиенти работят по този начин
чрез попълването на такава заявка. На свой ред аз се свързах и
помолих изрично да оттеглят предложението си. С писмо вх. №
ЦИК-00-576-2 от 31.08.2017 г. госпожа Николина Кънева ни
уведомява, че биха искала да оттеглят предложението си за
използването на изпратената от нас заявка, защото смятаме, че
информацията в медиите, с които ни изпращате поръчките за
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превод, е абсолютно достатъчна, поради което ви я докладвам за
сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Свързан
доклад в тази връзка. Колеги, ще ни изпращат при преводите и
името на преводача, за да може ние да преценим, дали конкретният
преводач извършва превод, който отговаря на нуждите на
Централната избирателна комисия.
Продължаваме с господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви за сведение и за
запознаване писмо с вх. № ЦИК-12-18 от 18 август 2017 г.
Изпратено е от Обществения съвет от доскорошния председател на
Обществения съвет госпожа Румяна Дечева. В него се съдържа
предложение за сътрудничество през периода 2017 – 2018 г.
Докладвам го за сведение и запознаване. То беше разпратено по
имейлите на членовете на Централната избирателна комисия.
Помолил съм да се качи в днешна вътрешна мрежа. Евентуално след
контакт с новото ръководство на Обществения съвет ще
организираме обсъждане на тези предложения.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Томов. Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в папка с мои инициали искам да
докладвам първото и третото писмо РDF файл, които са № НС-0402-77 от 29.08.2017 г. Другото е № НС-04-02-76 от 28.08.2017 г. Това
са отговори по идентични въпроси за секционни избирателни
комисии в чужбина. Какъв е членският им състав. Лицето фигурира
ли в списъците. Прилагаме в такъв случай документи, от които е
виден съставът, включително и протоколи, ако е имало в последния
момент промени, за да видят състава. И също така списъка, в който
фигурира лицето, което ги интересува. Така че ви ги предлагам като
писма ан блок тези две преписки.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване двата отговора.
Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против
няма.
Продължете, господин Ивков, със своите доклади.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото е писмо на PDF файл.
Виждате проекта за отговор. МИ-06-451, което е от кмета на община
Пещера, господин Зайчев, който моли да бъдат предоставени на
община Пещера финансови средства в размер на 36,80 за изплащане
на пътни и дневни разходи на Петрова, член на ОИК – Пещера, за
присъствие на проведените заседания на 13 април и 18 април 2017 г.
Пътните и дневните разходи са за сметка на общинския бюджет и
заради това отговарям с такова писмо, с което те следва на база на
наше решение в съответствие с наредбата за командировките да ги
изплатят.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги
коментари? Няма.
Подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
Заповядайте, господин Ивков, за следващ доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Последният доклад за днес от мен е
№ МИ-15-320. Моля да се запознаете. Аз ще ви разкажа накратко
предисторията. МИ-15-320 от 29.08.2017 г. Колегите, които
присъстваха на заседание миналата седмица, когато го докладвах, са
запознати с едно искане от, мисля, че бяха, осем човека живущи,
подписали в Семчиново, община Септември. Касае се за кмета,
който има заповед за европейски арест. Имаше приложени тогава и
бяха докладвани решенията на българския съд. Мисля че беше
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Пазарджишкия окръжен и след това има и на Пловдивския
апелативен, с които беше взето решение да се изпълни. Той е
обвинен в тежки престъпления на територията на Кралство Испания,
а именно сводничество и трафик на хора. Респективно му е
наложена мярка за неотклонение задържане под стража.
Нашето писмо беше изпратено до общинската избирателна
комисия, която е компетентна да се произнесе, като им казахме да ни
уведомят за предприетите от тях мерки и решението им по искането.
Аз считам, че отговорът е правилен. В смисъл, така действащата
правна уредба не им дава възможност на тях, въпреки комичността
на ситуацията, да не можеш един кмет, който е обвинен в такива
тежки престъпления и са потвърдили заповедта за арест и е ясно, че
ще бъде изпратен в Испания, да не могат да му бъдат снети
пълномощията му. Но след внимателен преглед на закона, аз не
виждам правно основание, въз основа на което те да вземат такова
решение. Член 42, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА пише неоснователно
отсъствие. Ние, не знаех, колегите са извършили проверка.
Очевидно е, че касае случай подобен, според мен, на кмета на
Галиче, който имахме. Хората са прави, че искат да имат действащ
кмет.
За мен основният проблем е, че кметът на общината е
позволил отпуск за такова време. Защото той е позволил близо два
месеца платен годишен отпуск и след това още един месец по данни
на колегите неплатен отпуск, след като много добре му е известно
защо отсъства това лице и няма скоро, може би, да спре да отсъства.
При това положение не знам дали да изпратим писмо или за
сведение да остане. Единият вариант е да остане за сведение, защото
в действителност по действащата правна уредба не е в техните
пълномощия да му прекратят.
Дали да не напишем на хората, които са ни сезирали, с оглед
логичността на искането им, че това е изцяло в правомощията на
прокуратурата да поиска и съдът да реши той да бъде лишен от
възможността да упражнява длъжността си. Това може да бъде
поискано от прокуратурата и да бъде решено. Не зная дали не става
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с диспозитива на съответната присъда. Не съм пеналист. Това са
правните способи той да бъде отстранен от длъжността си. Иначе
доколкото той е избран за кмет, това е изборна длъжност. Доколкото
специалният закон не предвижда друг способ, най-вероятно при
всички положения и при така установената от колегите фактически
обстановка ние нямаме какво друго да направим, освен да приемем
за сведение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин
Ивков. Понеже вие сте докладчик по преписката, бих искала да ви
задам два въпроса, не по същество, а по формата. Аз си спомням
когато я докладвахте за първи път и тогава Централната избирателна
комисия се обедини, че не ние сме компетентни да решаваме този
казус. Компетентен да решава този казус е съответната общинската
избирателна комисия. До този момент си спомням правилно. Като
чета това писмо, аз го разбирам може би неправилно, но ОИК са се
събрали, за да изискат информация. Обаче след това ОИК не са се
събрали, за да вземат решение в рамките на своята компетентност.
Тук аз виждам единствено правното становище на
председателя на комисията и не коментирам дали то е правилно или
не, но считам, че следва да стане решение на общинската
избирателна комисия, след като тя се свика на заседание и обсъди
казуса. Права ли съм, че не са се свиквали, за да обсъдят казуса и да
вземат решение? Това е първият ми въпрос, защото сте по-добре
запознат.
И вторият ми въпрос е по отношение на последното
изречение. Моля и за вашето становище по конкретния казус.
Считате ли, че ние изобщо трябва да излизаме със становище, след
като веднъж вече сме преценили, че компетентността е на ОИК.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Първото, действително ни беше обърнато
внимание, че въпросният председател Мануил Манчев е адвокат на
общината, а не на подсъдимото лице. На общината, която казват,
защитава действията на арестувания кмет на селото. Поради това
отправяме настоящето искане директно до ЦИК. Тоест, достатъчно
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са грамотни хората или са имали съветник и знаят, че това е в
правомощията на ОИК, но го обръщат към нас заради председателя.
Факт е, че в това писмо се съдържат изрази, уважаеми колеги,
с оглед изложеното считам. Не е взимано решение на ОИК в тази
насока, тъй като липсва законово основание за това. Доколкото
налагането на мярка в рамките на досъдебно производство не е
предвидено от законодателя и т.н. Това не значи, че становището му
не е правилно.
Освен това ОИК какво да реши, че няма да вземе решение. В
смисъл какво да направим сега. Да ги задължим да се съберат и
отново да разискват случая. Според мен те не са се събирали
нарочно, но са наясно със случая. Относно твърдения конфликт на
интереси също не е много ясен, защото да си адвокат на общината е
едно, да си адвокат на подсъдимото лице е друго. Твърдение е, но не
ни дава основание ние да искаме да отлъчим колегата от заседанията
на ОИК. Не са се събирали, защото няма какво друго решение да
вземат.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте
господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Доколкото и аз си спомням казуса, ние
изпратихме сигнала, който беше постъпил в Централната
избирателна комисия, на общинската избирателна комисия по
компетентност, за да бъде разгледано от нея. След като разгледат
сигнала, и разбира се, за да го разгледат, направят съответното
проучване и съберат необходимата информация, да ни уведомят за
резултатите и решението, което общинската избирателна комисия е
взела във връзка с така постъпилия в общинската избирателна
комисия сигнал.
В случая, това което сме получили на електронната поща,
фактически въобще не сочи и не съдържа информация общинската
избирателна комисия да е запознавана със съществуването на такъв
сигнал, който й е препратен от Централната избирателна комисия,
нито, че във връзка с постъпването на този сигнал общинската
избирателна комисия е взимала решение да събира информация или
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тя да се обсъжда и съответно какво решение. Защото то може да
няма основание. Аз съм съгласен, че юридически може и да няма
основание. Но в крайна сметка в компетентността на ОИК е да се
произнесе по постъпилия сигнал, а не в компетентността на
председателя на ОИК да прецени дали трябва да свиква или не
трябва да свиква и дали трябва или не трябва да взима ОИК
решение.
След като е постъпил сигнал и той е препратен по
компетентност на съответния орган, органът следва да се произнесе
по него. Може да го остави без разглеждане, може да го остави за
сведение, а може и да реши, че е основателен. Но това е изцяло в
компетентността на органа, а не на неговия председател.
В тази връзка аз лично бих предложил да изпратим отново
писмо до общинската избирателна комисия с настоятелна молба да
се изпълни предишното ни указание и да се разгледа постъпилият
сигнал, а общинската избирателна комисия да вземе своето
становище и решение по него в рамките на своята компетентност.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте
госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз изцяло споделям изложените от
колегата Пенев мотиви с изключение на това, че трябва да им
изпращаме молба. Смятам, че следва да се изпрати напомнително
писмо, в което да им се укаже кога и преди колко време Централната
избирателна комисия е препратила по компетентност въпросната
преписка, и повторно да им се укаже, че след извършване на
необходимото проучване и вземане на решение, независимо какво
ще бъде то, да бъдем уведомени за резултатите от проверката и за
това решение.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Заповядайте
господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Като приемам предложението на
колегата Иванова бих предложил това напомнително писмо да бъде
изпратено и до първоначалните ни лица, които са ни сезирали, за да
бъдат информирани за действията, които Централната избирателна
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комисия е извършила във връзка с техния сигнал, който е изпратен
до нас.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване тези предложения.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,Владимир Пенев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Таня Цанева), против –
няма.
Приема се.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
продължаваме със следваща точка. Заповядайте господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, първо ви докладвам за
сведение писмо с вх. № НС-09-82 от 22 август 2017 г., постъпило на
електронната ни поща от следовател София Стефанова. Това писмо
впоследствие на същия ден е постъпило още веднъж, само че вече и
като сканиран документ като писмо, подписано от следовател
Стефанова. С него се искат четири броя декларации по чл. 33 от
Изборния кодекс и избирателните списъци с цел извършване на
графологична експертиза за подписите на лице, което е участвало в
изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г. В
тази връзка беше осъществена връзка със следователя и в
оперативен порядък беше създадена необходимата организация.
Бяха предоставени оригиналите на вещото лице тук на място в
Централната избирателна комисия за извършване на необходимите
действия по изготвяне на графическата експертиза.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-00-349 от 24.08.2017 г.
постъпило на електронната ни поща от „Информационно
обслужване“ АД в отговор на наше запитване във връзка с преди
докладвано от мен писмо с вх. № НС-04-02-69 от 10.08.2017 г., с
което от Първо районно управление при СДВР е отправено
запитване във връзка с това дали едно лице в изборите за народни
представители, произведени на 26 март 2017 г., е подавало заявление
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за гласуване извън страната. По какъв начин, къде, кога е подадено
това заявление.
Предлагам ви отговор до СДВР, с което предоставяме
поисканата ни информация.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивилина Алексиева,
Цветозар Томов, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов,Владимир
Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев),
против – няма.
Приема се.
Благодаря. Продължете със следващ доклад.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-09-84 от 30.08.2017 г. от Окръжен следствен отдел при
Окръжна прокуратура – Разград. С това писмо във връзка с
разследване, което се извършва, ни искат информация за лице, което
е гласувало в секция извън страната, а именно в Турция в Истанбул,
кв. Есенюрт-Кърач. Подготвен е отговор, към който прилагаме
информацията, която ни изискват.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Ивилина Алексиева,
Цветозар Томов, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов,Владимир
Пенев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев), против – 1
(Ивайло Ивков).
Приема се.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, давам думата на
госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, днес ми се обадиха от ОИК –
Съединение. Мисля, че със секретаря разговарях, след това и
председателят се обади. Ако си спомняте там в края на миналата
година общинската избирателна комисия прекрати предсрочно
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пълномощията на кмета. Беше за неподаване на необходимите
документи, че няма да упражнява търговска дейност.
Това тяхно решение е било обжалвано пред Пловдивския
административен съд. Пловдивският съд отменя решението на ОИК.
След това и Върховният административен съд е потвърдил
решението на Пловдивския административен съд. Пловдивският съд
отменя решението на ОИК. Не връща със задължителни указания по
прилагане на закона.
Днес от 18.00 часа, по искане на повече от една трета от
членовете на ОИК, имат заседание, защото имало искане от
политическа партия, не знам от коя, общинската избирателна
комисия да се произнесе отново по казуса с кмета. Така че
информирам ви, защото, доколкото останах с впечатление от
разговора, каквото и да решат или да не решат, те ще уведомят
Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Само за сведение. Както знаете,
подписахме договор с фирма „Меркурий“, която ще извърши
логистиката и организацията на 26-та конференция на АСЕЕЕО.
Вчера госпожа Розалина Крайслер, управител на фирмата, ни доведе
Дарина Манева, която е лицето, което в двумесечен срок ще работи
тук в Централната избирателна комисия. Тъй като от 8 септември
трябва да се яви, това е другият петък, ние й казахме да се яви на 11
септември. Междувременно да ми дадете пълномощия да дадем
телефонния номер на лицето за контакти от хотел „Маринела“, за да
могат двете да бъдат в директна връзка. Поръчали сме на госпожа
Крайслер да ни представи така наречения календар или меморандум,
както тя го нарича, как вижда действията, които трябва да извърши
по договора и в какви срокове.
ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо
Грозева. Предполагам не възразяваме да се осъществи този директен
контакти. Няма възражения госпожо Грозева.
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Уважаеми колеги, във вторник ще има ли колеги, които ще
отидат в Центъра за градска мобилност.
Уважаеми колеги, на този етап господин Пенев и госпожа
Матева, като отново припомням, че в 10.00 часа тук ще се тегли
жребий.
С това закривам настоящето заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание във вторник в
10.30 часа. Като, колеги, знаем, че е възможно евентуално утре да се
свикаме на извънредно заседание.
(Закрито в 17.30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
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Стенограф:
С. Михайлова

