
 ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 567

На 14 септември 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Георги Баханов

2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Докладват:  Георги  Баханов,  Александър 

Андреев, Румен Цачев

2а. Доклад относно отваряне на запечатано помещение.
Докладва:      Румен Цачев

3. Доклад относно предстоящата среща по изборни въпроси в 
Брюксел на 25.09.2017 г.

Докладва:      Йорданка Ганчева

3а.  Доклад  по  проект  с  Държавна  агенция  „Електронно 

управление“.

Докладва:    Йорданка  Ганчева,  Александър  

Андреев

4. Доклади по писма.
Докладват:  Севинч  Солакова,  Георги 

Баханов,  Иванка  Грозева,  Таня  
Цанова,  Кристина  Стефанова,  
Георги  Баханов,  Камелия 



Нейкова,  Ерхан  Чаушев,  
Йорданка Ганчева

4а.  Проект  на  решение  относно  обявяване  на  следващ 

евродепутат на мястото на избраната за еврокомисар госпожа Мария 

Габриел.
Докладва:   Йорданка Ганчева

5. Разни. 
Докладва:   Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева, 

Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков, 

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

Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАЩИ:  Мария  Мусорлиева,  Бойчо  Арнаудов, 

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова.

Заседанието  бе  открито  в  10.45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

уважаеми  колеги.  В  залата  сме  14  членове  на  Централната 

избирателна  комисия  и  имаме  необходимия  кворум.  Откривам 

днешното заседание. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен 

ред: 

1.  Доклади по дела,  жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Бойкинова, която обаче ще закъснее – информира ме. 

2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения  с  докладчици  госпожа  Мария  Бойкинова  и  господин 

Александър Андреев. 
3. Доклад относно предстоящата среща по изборни въпроси в 

Брюксел на 25.09.2017 г. – докладчик госпожа Ганчева. 

4.  Доклади  по  писма  –  с  докладчици  госпожа  Севинч 

Солакова,  госпожа  Йорданка  Ганчева,  госпожа  Иванка  Грозева, 
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госпожа  Таня  Цанева,  госпожа  Кристиана  Стефанова,  господин 

Георги Баханов и господин Александър Андреев. 

5. Разни – в която, колеги, ще си позволя да ви отнема част от 

времето. 

Имате ли предложенията за изменения и допълнения в така 

предложения дневен ред? 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Моля  да  ме  включите  с  точка 

„Доклади“,  свързани  със  съвместния  проект  с  Агенцията  за 

електронно  управление“.  Мисля,  че  и  други  колеги  имат  да 

докладват по тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам. 

Записвам го като нова точка 3а. 

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Ако  обичате  да  ме  включите  в 

„Писма“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включена  сте, 

госпожо Нейкова. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И мен да ме включите в новата 

точка  3а  за  свързан  доклад  във  връзка  с  доклада  и  на  колегата 

Ганчева. При това положение аз мислех да е в „Доклади по писма“, 

но оттам може да ме изключите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Изключих Ви от 

„Доклади по  писма,  и  господин Андреев  и  Ви включих в  новата 

точка 3а. 

Други колеги? Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моля  да  ме  включите в  „Доклади  по 

писма“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Чаушев.

Други? Не виждам. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред. Режим на гласуване.
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Гласували  15  членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  по  обективни  причини  от  днешното 

заседание  отсъстват:  госпожа  Росица  Иванова,  господин  Бойчо 

Арнаудов,  господин  Ивайло  Ивков,  господин  Владимир  Пенев  и 

госпожа Бойкинова. Госпожа Мусорлиева е информирала асистента 

на  председателя,  че  ще  закъснее,  възможно  е  и  да  не  дойде  по 

причини, които не е споделила, вероятно лични.

Уважаеми колеги, започваме с точка 1

1. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Вие  ли  ще  докладвате  по  точка  1,  господин  Баханов? 

Започваме с точка 1 - тъй като на госпожа Бойкинова й се наложи да 

отсъства, господин Георги Баханов ще докладва. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. По 

молба на колегата Бойкинова, която, както докладва председателят 

на  Централната  избирателна  комисия,  й  се  наложи да  отсъства  в 

днешния ден, предлага – тя е докладчик и на нея й е разпределено: 

вх.  № МИ-22-15/1  от  11.09.2017  г.,  жалба  по  чл.  88  чрез  ОИК – 

Съединение,  до  Централната  избирателна  комисия,  от  Даниел 

Николаев Кацарски, със съответно ЕГН, регистриран с Решение № 

84 като кандидат за кмет на община Съединение за изборите 2015 г., 

против Решение на Общинска избирателна комисия – Съединение, 

от  01.09.,  с  което  е  отказано  разглеждането  на  негово  заявление, 

входирано  в  Общинска  избирателна  комисия  –  Съединение. 

Изложил е доказателства, но, както казах, тази жалба е постъпила по 

електронната поща, с копие и е допълнена. Пише: „и допълнение“. 

Така  че,  уважаеми  колеги,  доколкото  ми  е  известно,  и  колегата 

Бойкинова каза, че се е свързана с ОИК – Съединение,  им е дала 

указания  да  изпратят  цялата  преписка  във  връзка  с  тази  жалба  в 
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оригинал,  след  като  дойде  в  оригинал,  тогава  да  я  разгледаме  и 

евентуално  същата  да  бъде  препратена  на  компетентния 

административен  съд,  каквато  е  практиката  на  Централната 

избирателна  комисия.  към  този  момент  –  за  сведение;  след  като 

дойде  в  оригинал,  колегата  Бойкинова  ще  я  докладва  за  по-

нататъшно процедиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов, за изчерпателния доклад.

Уважаеми колеги, с цел процесуална икономия ви предлагам 

днес  да  вземем  решение  когато  бъде  комплектувана  преписката, 

веднага да бъде изпратена на компетентния административен съд, за 

да не се налага тази преписка втори път да бъде докладвана.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  17 членове на ЦИК: за – 17 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Камелия  

Нейкова, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Преминаваме към точка 2 от дневния ред. 

2. Доклади относно искания за  отваряне на запечатани 

помещения. 

Първи докладчик за госпожа Бойкинова е господин Баханов. 

Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  изх.  

№ НС-06-164 от 08.09.2017 г. в Централната избирателна комисия е 

постъпила придружително писмо, постъпило от Петър Киров, кмет 

на  община  Елхово  до  председателя  на  Централната  избирателна 

комисия, с което ни информира, че на основание Решение № 4387 от 

02.03.2017  г.  на  Централната  избирателна  комисия,  във  връзка  с 

писмо от район на МВР – Елхово, относно досъдебно производство 

по  описа  на  същото,  ни  изпращат  копие  от  документи  относно 

отваряне  на  помещения,  в  които  се  съхраняват  изборни  книжа  и 
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материали от изборите за народни представители от 25.03.2017 г. - 

описали  са,  че  са  отворени  в  административната  сграда  на  ул. 

„Търговка“, като към придружителното писмо е приложен протокол 

от 24.08.2017 г.,  приемо-предавателен протокол от същата дата,  2 

бр., както и заповед № 541 от 24.08. на кмета на община Елхово за 

назначаване  на  комисията,  която  да  отвори  и  да  предаде 

документите на РУ на МВР – гр. Елхово. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  Ви 

благодаря, господин Баханов. 

Следващ докладчик е господин Андреев. Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

за сведение вх. № НС-06-165 от 12.09.2017 г. Постъпило е писмо от 

община Раднево, подписано от кмета на община Раднево, с което ни 

изпращат протокола за отваряне на запечатано помещение, в което 

се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни 

представители на 26 март 2017 г., тъй като е извършена проверка по 

избирателни  списъци  на  секция,  с  оглед  на  преписка  от 

Министерство  на  вътрешните  работи,  Районно  управление  –  гр. 

Раднево. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев. 

Следващ докладчик е господин Цачев. Заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо от 

кмета на община Трън, с вх. № ЦИК 1456 от 11.09.2017 г. Кметът на 

общината  иска  отваряне  на  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от различни видове избори, 

във  връзка  с  прибиране  на  книжата  и  материалите от  частичните 

избори, които ще се произведат на 8 октомври 2017 г.  за кмет на 

община Трън. 

Аз  предлагам  по  това  писмо  сега  да  не  му  отговаряме 

конкретно, но ние да приемем решение, което да се отнася за всички 

тези места, тези общини, в които се произвеждат частични избори на 

8 октомври и с това решение да уредим въпроса там, където ще има 

съвместяване  на  изборни  книжа  и  материали,  по  какъв  ред  да 
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отворят  помещенията,  включително  и  в  случаите,  когато  ще  има 

втори тур за избор на кмет. 

Другият  вариант  е  да  отговорим  с  едно  писмо,  което  да 

изпратим до всички общини. Те не са и малко в конкретния случай. 

Предполагам, че на повечето места ще има съвместяване, което да 

укажем, че ще има такова решение, дори тези, които все още не са 

ни  попитали,  защото  може  би  ще  получим  и  други  искания  за 

отваряне. 

Следващото нещо, което в тази връзка и колегата Солакова 

погледна  в  нашето  решение,  в  което  сме  посочили  принципните 

решения, които се прилагат при произвеждане на частични избори. 

В него имаме едно Решение № 2613, което е относно отваряне на 

помещения,  определени  за  съхраняване  на  изборни  книжа  от 

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., в 

които се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи 

избори. 

Бихме могли  да  се  придържаме към това  решение,  но  тъй 

като то е  от 15 октомври 2015 г.  и  всъщност е  за  тези случаи,  и 

предвид  измененията  на  Изборния  кодекс,  които  имаме  от  там 

насетне,  все  пак  аз  предлагам  да  приемем  едно  ново  решение,  с 

което да уредим конкретните частични избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви 

много господин Цачев. Принципното решение вероятно има нужда 

от  актуализация,  има  още  време.  Аз  разчитам  на  Вас  да  го 

предложите на Централната избирателна комисия като проект. 

Благодаря Ви.

РУМЕН ЦАЧЕВ: За сведение го докладвам засега  и ще го 

предложа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Цачев.

Уважаеми колеги, с това преминаваме към точка 3 от дневния 

ред:
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3. Доклад  относно  предстоящата  среща  по  изборни 

въпроси в Брюксел.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам 

подробности  относно  предстоящата  среща  на  работна  група  по 

изборни  въпроси,  която  ще  бъде  в  Брюксел  на  25  септември. 

Припомням, че по доклад на колегата Матева сте приели протоколно 

решение,  с  което  сте  ме  упълномощили  да  присъствам  като 

представител на Централната избирателна комисия на тази работна 

среща. За яснота на доклада припомням, че в нашия мандат на тази 

комисия се проведоха няколко срещи в рамките на тази районната 

колегия. На първата присъства госпожа Алексиева, на втората – аз, а 

след това март месец беше госпожа Таня Цанева. 

Докладвам ви вх. № ЦИК 07-38-29 от 11 септември, което е 

всъщност преводът на основния материал с проект за дневен ред и 

включващ точките, които ще бъдат обсъдени. 

Колеги,  точка  1  е  приемане  на  дневния  ред  и  точка  2  е 

обсъждане  на  критптографския  инструмент.  Припомням,  ние  сме 

правили  доклади,  знаете,  че  въз  основа  на  една  директива 

функционира така  наречената  точка за  контакт между държавите-

членки. Ние ползвахме тази точка за обмен на информация по време 

на изборите за членове на Европейския парламент; мисля, с колегите 

Цачев, Томов и Чаушев бяха отговорни за точка за контакт. 

След като се запознах с материалите и изчетох докладите от 

предходните  работни  заседания,  колеги,  докладвам  яви,  че 

обсъжданията по т. 2 всъщност ще касаят специални знания, с които 

се страхувам, че аз не разполагам от гледна точка на това, че става 

въпрос за криптографски инструменти за технически последици от 

въвеждането  между  държавите-членки  за  сигурност  и  въобще  за 

неща,  от  които  аз  лично  не  разбирам  и  не  бих  могла  да  взема 

отношение, с оглед и позицията. Затова в тази връзка 6ще ви моля да 

преразгледаме  протоколното  решение,  като  Централната 

избирателна  комисия  прецени  дали  да  включим  и  един  експерт, 

който да е с такива специални знания. 
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Аз ще моля и предлагам и още един колега с оглед на това, че 

и в самите покани става въпрос за работни групи - касае се за нещо 

много  важно  –  и  за  въвеждане  на  криптографски,  с  оглед 

предстоящите  избори  за  членове  на  Европейския  парламент.  На 

срещата,  на  която  е  присъствала  госпожа  Таня  Цанева,  е  приета 

пътна карта за въвеждане на този криптографски инструмент. 

Докладът  от  тази  среща  ни  е  бил  изпратен  по  време  на 

парламентарните  избори,  с  входяща  дата  от  24  март  и  съответно 

преводът и дошъл и на 6 април е докладван в зала на 11 април и е 

приет  от  комисията  за  сведение.  Там  са  били  изпратени  едни 

файлове  за  превод,  които  са  в  (не  знам  дали  ще  възпроизведа 

формата) SDX, мисля. Ние не сме взели отношение, но вероятно на 

тази среща в тази точка ще бъдат обсъдени тези неща, които касаят 

чисто  специални  знания.  Така  че  в  тази  връзка  ви  моля  да 

преразгледаме  решението,  като  определим  още  един  колега  от 

Централната  избирателна  комисия,  с  който  евентуално  ние  да 

съгласуваме  и  да  взимаме  отношение,  естествено,  в  рамките  на 

мандата, който ще даде ЦИК, по следващите въпроси – по точка 3, 4 

и 5, 6 – също както и по т. 1 със гласуването на дневния ред. Там, 

където е по точка 2 и всъщност е основната работа в тази комисия, 

защото,  колеги,  съобразно  пътната  карта  първата  тестова  версия, 

която  предвижда  Европейската  комисия  е  през  месец  октомври  

2017 г., тоест, в много кратък период ще бъде въведена. 

Припомням, че пътната карта, съобразно доклада ще включа 

още две  тестови версии,  а  при необходимост като криптографски 

инструмент се предвижда да бъде завършен през януари 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз изцяло подкрепям докладваното 

от госпожа Ганчева.  Позволявам си да взема отношение, тъй като 

бях на предходната среща през месец март. Наистина това е една 

изключително  специфична  материя  и  е  належащо  да  ползваме 

услугите  на  експерт  и  аз  мисля,  че  може  би  е  най-добре  да  се 

обърнем към нашите партньори от „Информационно обслужване“, 
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да ги помолим за съдействие и евентуално и за участие в тази среща. 

Наистина материята е сложна. Подкрепям и предложението за двама 

колеги от комисията, за да могат наистина да се подпомагат и да се 

допълват. Моето виждане е, че този втори човек, според мен, е редно 

да бъде някой от участвалите досега, в случая, госпожа Алексиева. 

Тя е била на първата среща и има поглед върху дейността на тази 

комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Цанева.  Уважаеми  колеги,  като  представляващ  ЦИК 

приемам да участвам в тази среща. 

Други изказвания, колеги? Не виждам. 

Тогава подлагам на гласуване предложението заедно госпожа 

Ганчева,  аз  и експерт от  „Информационно обслужване“,  който да 

поканим своевременно и впоследствие да командироваме, който ще 

се  движи в рамките и указанията  на представителите на ЦИК,  да 

дойде. Колеги, подлагам на гласуване. 

Гласували  16  членове на ЦИК: за – 15 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Камелия  

Нейкова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня Цанева);  

против – 1 (Росица Матева). 

Продължете, колега Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  тази  връзка,  тъй  като 

мисля, че по точка 2 взехме съответните решения, само не знам дали 

с протоколно решение, с оглед това, че имената трябваше да бъдат 

подадени да 7 септември и към момента е подадено само моето, да 

възложим  на  администрацията  оперативно  да  се  свърже.  Има 

посочено лице – с оглед на осигуряване на присъствието на другите 

лица. 

По точка 3.4. ви предлагам, тъй като трябва да бъде обсъдено 

от  ЦИК  -  ние  с  госпожа  Сидерова  вчера  успяхме  оперативно  да 

обсъдим  двете  декларации,  които  са  приложение,  но  аз  съм  ги 

изпратила  в  моя  молба  на  мейлите  –  нека  може  би  следващата 
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седмица да ги разгледаме и да гласуваме в рамките на Централната 

избирателна комисия дали имаме някакви забележки, за да можем 

тези, които сме там, да вземем отношение. 

По  точка  3,  което  е  свързано  с  доклада  за  прилагане  на 

Европейския  закон  за  местни  избори  и  представяне  на  началния 

проект за  забележки относно добрите практики за насърчаване на 

избирателната  активност  на  мобилните  граждани  на  Европейския 

съюз,  припомням,  че  колегата  Цанева  докладва   един  въпросник, 

който ние така или иначе не изпратихме, но от разговора с нея, а е 

отразено и в доклада,  виждам,  че  България е взела отношение по 

това  и  те  искат  ако  може и  допълнителна  информация.  Може би 

оперативно и за следващо заседание, когато ще обсъждаме, също да 

вземем бележки. Колегите предлагат да вземем отношение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева. Няма да подложа отново на гласуване, тъй като в 

първа  точка  и  първото  ни  протоколно  решение  включва  и 

уведомяването на Брюксел. 

Колеги, с това изчерпахме точка 3.

Преминаваме към нова точка 3а.

3а. Доклад по проект с Държавна агенция „Електронно 

управление“.

Първи докладчик отново е госпожа Ганчева. 

Колеги, господин Андреев ще започне по тази точка. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  искам  да  ви 

докладвам постъпило писмо по електронната поща на Централната 

избирателна  комисия.  То  е  качено  заедно  с  приложени  към  него 

документи,  вх.  № ЦИК -06.58/7 от 11.09.2017 г.,  с  което госпожа 

Митева  –  координатор  по  проект  „Изграждане  и  внедряване  на 

система  за  дистанционно електронно управление към Държавната 

агенция  „Електронно  управление“  ни  изпрати  договора,  който  е 

сключен с избрания изпълнител по обществената поръчка с предмет 

проучване  и  анализ  на  добрите  практики  за  дистанционно 

електронно  гласуване  и  провеждане  на  три  симулации  на 
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дистанционно  електронно  гласуване“,  който  е  сключен  с 

изпълнителя въз основа на обявената обществена поръчка. 

В тази връзка вие ще можете да се запознаете с документите, 

които  са  приложени  и  с  оглед  техническото  предложение  и 

договора, който е сключен, е предвидено изготвянето на въвеждащ 

доклад, въз основа на който трябва да бъде изготвен в рамките на 7 

дена от сключването на договора между възложителя и изпълнителя. 

Във  връзка  с  обсъждането  и  евентуално  изготвянето  в 

рамките на срока на този въвеждащ встъпителен доклад, Държавната 

агенция  за  електронно  управление  с  писмото  предлага  да  бъде 

проведена  среща,  на  която  да  присъстват  представители  на 

Държавната  агенция  „Електронно  управление“,  избраният 

изпълнител,  с  който  е  сключен  договорът  и  Централната 

избирателна  комисия  за  уточняването  на  всички  въпроси  и 

евентуално допълнителни такива, ако възникнат, за да може да бъде 

изготвен встъпителният доклад. 

В тази връзка и след като беше  обсъдено и в рамките и на 

групата,  която  е  сформирана  за  дистанционното  електронно 

гласуване, Централната избирателна комисия – вие ще го видите и 

тук ще помоля за последващо одобрение – изпратихме писмо тази 

среща да бъде проведена днес от 1 часа в Централната избирателна 

комисия, за да може да бъде осигурена възможност всички колеги, 

които желаят да присъстват, да могат да присъстват на срещата. 

Съвсем  накратко  аз  ще  ви  кажа,  че  встъпителният  доклад, 

който е изготвен, трябва да включва де факто съставянето на график 

и уточняване на изпълнението по дейност 1. Това е основната цел. С 

оглед на това считам, че присъствието на колегите на Централната 

избирателна  комисия  ще  е  добре,  тъй  като  ако  възникнат  някои 

въпроси, да можем ние съответно да ги поставим и да бъдат взети 

предвид. Това е моят доклад. Иначе със самите документи, свързани 

с договора и другите, бихте могли да се запознаете. Те са качени в 

моята папка, така, както е и писмото, което е изпратено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.
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Колеги, подлагам на последващо одобрение така изпратеното 

писмо. 

Гласували  16  членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

Баханов,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,  

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

Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви,  макар че  в 

една  част  докладът  съвпада  с  този  на  колегата  Андреев  – 

разпределено е на мен, на колегата Нейкова и на господин Андреев – 

ЦИК-06-58-8 от 12 септември 2017 г. От Агенцията за електронно 

управление  са  ни  изпратили  във  връзка  с  изпълнението  на 

съвместния ни проект сключения договор с избрания изпълнител по 

дейност  3.  Докладвам  го  за  сведение  и  за  запознаване.  Ще  бъде 

качен във вътрешната папка, където се съдържат всички материали. 

Докладвам  и  докладна  записка  с  вх.  №  ЦИК  09-16  от  13 

септември  2017  г.  от  госпожа  Красимира  Манолова  и  е  относно 

представяне на месечни отчети на Красимира Манолова и Веселина 

Тихолова  по  раздел  7  от  съответната  заповед  на  председателя  на 

ЦИК, като се сочи, че е допусната техническа грешка в отчета за 

месец юли 2017 г.  на госпожа Красимира Манолова.  Информират 

ни, че във връзка с установена техническа грешка на страница 2 в 

утвърдения  отчет  от  ЦИК на  Красимира  Манолова  за  месец  юли 

2017  г.,  а  именно,  отработените  часове  вместо  на  ред  „работа  в 

работно  време“,  са  отбелязани  на  ред  „работа  извън  установено 

работно  време“  и  е  необходимо  да  бъде  извършена  корекция  в 

изпратения до Държавната агенция „Електронно управление“ отчет 

със съответния изходящ номер от 2 август. В тази връзка представям 

за утвърждаване от ЦИК конкретно коректно попълнена страница 2 

от отчета за месец юли, която след утвърждаване ще бъде изпратена 

на ръководителя на проекта.
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Разбрах,  че  оперативно  ръководителят  на  проекта  от  наша 

страна  госпожа Манолова  е  изговорила  с  агенцията  и  ви моля за 

протоколно  решение,  съобразно  докладната  записка  за 

утвърждаване, с оглед изложеното и да коригираме тази техническа 

грешка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Гласували  16  членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

Баханов,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,  

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

Таня Цанева).

Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  взимам  повод  от  този  доклад,  за  да  ви 

помоля  да  гласуваме  изпращане  на  покана  до  Държавна  агенция 

„Електронно  управление“  за  участие  в  нашата  Международна 

конференция  на  АСЕЕЕО.  Темата  на  тази  конференция  е  много 

близка с нашия проект, така че много ви моля, първо да гласуваме да 

поканим държавната агенция „Електронно управление“ и второ, да 

гласуваме и да поканим и Бюрото за демократични институции и 

права  на  човека,  както  и  международната  IDEA на  нашите 

симулации, които предстоят. 

Гласували  16  членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

Баханов,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,  

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

Таня Цанева).

Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля да бъде включена точка в дневния ред: „Проект на решение 
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относно обявяване на следващ евродепутат на мястото на избраната 

за  еврокомисар  госпожа  Мария  Габриел“.  Моля  за  оперативно 

време, с оглед на току що разпределеното на мой доклад писмо от 

Народното събрание за изготвяне на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. С оглед и тази молба, колеги, предлагам това да 

бъде нова точка 4а. Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  16  членове на ЦИК: за – 16 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

Баханов,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,  

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

Таня Цанева.

Благодаря. 

Уважаеми колеги, с това изчерпахме и точка 3а от дневния 

ред.

Продължаваме с точка 4.

4. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ЦИК-09-161 от 13 септември 2017 г. Това е докладна записка с 

представени  документи,  формуляри,  попълнени  във  връзка  с 

проектобюджета  за  2018  г.,  както  и  актуализираната  прогноза  за 

2018 и 2020 година.  

Знаете, че на предишното заседание по вх. № ЦИК.0436 от 5 

септември  2017  г.  възложихме  изготвянето  на  проекто-

предложението за бюджет. 

Вчера  в  рамките  на  работно  обсъждане  на  работна  група 

госпожа  Ганка  Герасимова  представи  проектопредложението  за 

бюджет, което е в рамките на прогнозните тавани за 2018 г. Наред с 

това при обсъждането, а и по предварителното предложение, с оглед 

и на преди това направените уточнения от Централната избирателна 

комисия,  е  представено  предложение  за  допълнителни  средства, 

15



които  са  необходими  за  Централната  избирателна  комисия  във 

връзка с осигуряването на машини за гласуване, както и във връзка с 

необходимостта  от  осигуряване  на  средства  при  предстоящото 

преместване  на  Централната  избирателна  комисия.  Поради 

невъзможност  на  този  етап  да  бъдат  изчислени  необходимите 

стойности,  ние,  разбира  се,  оставаме  в  рамките  на 

предупреждението, с оглед на тази необходимост, която предстои – 

Централната избирателна комисия или да получи сграда – държавна 

собственост,  или  държавата  да  придобие  за  предоставяне  за 

изпълнение на функциите на Централната избирателна комисия. 

Колеги, за машините още при предварителното предложение 

за бюджетната прогноза за 2018-2020 г.  госпожа Грозданова беше 

подготвила  и  съответно  изпратихме  до  Министерството  на 

финансите какъв е размерът на необходимите средства – именно, 50 

милиона. В тази връзка днес ние правим предложение за бюджета на 

Централната избирателна комисия по отделни редове, така както са 

в  Приложение  1.  Имаме  доклад  към  актуализираната  бюджетна 

прогноза  за  периода  2018-2020  г.  по  бюджетни  програми.  Имаме 

тази  справка  за  допълнително  необходимите  средства  за 

Централната избирателна комисия заедно с обяснителната записка. 

Моля да ги погледнете внимателно – във вътрешната мрежа и 

пак  казвам,  при  необходимост  госпожа  Ганка  Герасимова  има 

възможност да направи своето изложение и да отговаря на въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  предполагам,  че  вече  успяхте  да  се 

запознаете. 

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Гласуваме, колеги. 

Гласували  13  членове на ЦИК: за – 13 (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

Баханов,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Таня Цанева).
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, позволете ми – взимам повод от доклада на госпожа 

Солакова във връзка с писмото, което бяхме получили от Народното 

събрание  и  с  оглед  на  възможностите  за  извършване  на  оглед. 

Колеги, вероятно госпожа Манолова, тъй като на нея й възложихме, 

вече е запознала комисията в частта по имотите след № 2, имот № 1 

и имот № 2 по писмото от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, по този повод ни помолиха ако е възможно, на 

ниво ръководство на комисията да се осъществи контакт с областния 

управител. Убедена съм, че госпожа Манолова ви е докладвала, но 

все пак,  тъй като като председател на комисията на мен ми беше 

възложено да направя това, искам да ви кажа, че положих сериозни 

усилия  да  осъществя  контакт  с  областния  управител  на  област 

София  –  град,  но  във  времето,  в  което  бях  в  ЦИК  преди  моята 

командировка не съумях да направя този контакт. Ще продължа да 

полагам усилия. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  и  с 

изпълнението на бюджета е справка с вх. № ЦИК -09-155-1 от 13 

септември 2017 г.  по  доклад с  вх.  № ЦИК -09-155 от  22 август  

2017  г.  и  задължението  за  ежемесечно  проследяване  в 

счетоводството  на  промените  в  размера  на  поетите  ангажименти 

през  2017  г.,  се  представя  тази  справка,  виждате,  за  поетите 

ангажименти  по  договори  за  месец  юли,  за  месец  август  и 

уточнението за периода от 1 септември 2017 до 31 декември 2017 г., 

размера  на  свободните  средства,  по  които  се  прави  още  едно 

уточнение за възможността за поемане на ангажимент в посочения 

размер. Виждате справката във вътрешната мрежа. Докладвам яви го 

за сведение. 

Също  за  сведение  ви  докладвам  публикувана  справка  за 

наличните средства във вътрешната мрежа. Към този въпрос ще се 

върнем малко по-късно. 

Уважаеми  колеги,  заедно  с  бюджетната  прогноза  и 

проектобюджета за 2018 г. докладвах едно писмо с вх. № ЦИК-00-

584 от 7 септември 2017 г. То също заедно с писмото с указания от 
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финансите беше предоставено на госпожа Манолова за изразяване 

на становище. 

Към  писмото  с  посочения  входящ  номер  са  приложение 

Актуализираните  правила  за  предварително  съгласуване  на 

разходите за административните органи в областта на електронното 

управление  и  за  използваните  в  тях  информационни  и 

комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес. 

Виждам, че госпожа Манолова е възложила за изпълнение на 

господин  Желязков  и  на  госпожа  Радославова.  В  тази  връзка  ви 

докладвам.  Нямаме  становище,  защото  стои  за  решаването 

изначално  въпросът  по  отношение  на  участието  на  Централната 

избирателна  комисия  в  общата  архитектура  по  осигуряване  на 

осъществяване на електронното управление. 

Във връзка с това обаче ви докладвам вх. № ЦИК-00-588 от 

13 септември 2017 г., писмо от председателя на Държавна агенция 

„Електронно  управление“,  в  изпълнение  на  чл.  7г  от  Закона  за 

електронното управление правилата  за  предварително съгласуване 

на разходите.  Поради краткия срок за представяне на бюджетните 

документи в Министерството на финансите следва да се предостави 

в  срок  до  13  септември  2017  г.  до  12  часа  Приложение  2ж  и 

Приложение  1  за  нашата  администрация  като  първостепенен 

бюджетен  разпоредител  и  разпоредителите  с  бюджет  от  по-ниска 

степен  към  нас.  Молят  ни  да  имаме  предвид,  че  стойностите  за 

капиталови  и  текущи разходи,  посочени в  Приложение  1,  колони 

„Дейности,  финансирани  в  рамките  на  бюджета  на 

административното  обслужване“  и  разходите,  посочени  в 

Приложение 2ж следва да бъдат еднакви. 

Още едно позоваване имат на приоритетите през 2018 г. за 

присъединяване на всички административни органи към системата 

за електронен обмен на съобщения и към средата за междурегистров 

обмен. Трябва да предвидим такива средства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Имате ли други 

доклади, госпожо Солакова? 
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Уважаеми  колеги,  аз  искам  утре  да  свикаме  работно 

заседание, тъй като, колеги, напредна и времето за нашия анализ и 

затова  вземам повод и от този въпрос,  свиквам утре в 10.30 часа 

работно заседание с надеждата, че всички колеги имат готовност и 

по отношение на анализа. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  С  оглед  на  липсата  на  направено 

предложение и от счетоводството по отношение на Приложение 2ж, 

на  този  етап,  колеги,  го  докладвам,  за  да  се  запознаете  и,  както 

разбирам, остава за работното заседание утре за обсъждане. 

Докладвам ви писмо ЧМИ-00-29 от 13 септември 2017 г. от 

печатницата  на  БНБ.  Информират  ни,  че  до  този  момент  от  по-

голямата част от общините, с изключение на Трън и на Руен, никой 

не се е свързал с печатницата на БНБ във връзка със заявяването за 

отпечатване на бюлетините за частичните избори на 8 октомври. В 

тази връзка, знаете, регулярно изпащаме писмо до всички кметове на 

общини,  с  копие  до  общинските  избирателни  комисии.  Ние  ги 

информирахме  за  лицата  за  контакт  от  печатницата  на  БНБ.  В 

проектописмото  посочваме,  че  отново  ги  информираме  за  тези 

контакти. Обръщаме внимание, че следва да заявят за отпечатване 

хартиените  бюлетини  за  частичните  избори,  като  информация  за 

сключените  договори  и  броя  на  заявените  бюлетини  следва  да 

подадат по електронната поща на Централната избирателна комисия. 

По повод на писмото от печатницата предлагам да изпратим 

такова писмо до всички кметове на общини с копие до ОИК – там, 

където ще има частични избори на 8 октомври. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14: (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева). 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  още  едно  предложение  от 

счетоводството:  вх.  №  ЦИК-09-160  от  13  септември  2017  г.  във 
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връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. До 15-ти трябва да се 

представи  тази  информация  за  актуализираното  очаквано 

изпълнение  на  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  за 

2017  г.  Виждате,  в  докладната  записка  има  подробно  посочени 

показатели. Обяснителна записка е представена като проект заедно с 

отчета  в табличен вид.  Знаете,  че само една таблица представяме 

вече  тази  година,  като  информацията  до  месеците,  които  са 

приключили,  представлява  отчет  по  изпълнението  на  бюджета,  а 

прогнозното изпълнение с разпределението на свободните средства 

по  месеци  е  в  частта  за  следващите  месеци.  Моля  да  одобрим 

представените проектодокументи и да упълномощим председателя и 

главния  счетоводител  да  ги  подпишат  и  да  ги  изпратим  в 

Министерството на финансите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение. 

Гласуваме, колеги. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14: (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова,  Александър Андреев,  Камелия Нейкова,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева). 

Колеги, упълномощавам госпожа Солакова да води за малко 

заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми 

колеги, докладвам ви докладна записка ЦИК-09-162 от 13 септември 

2017  г.  относно  необходимостта  от  закупуване  на  шкафове  за 

съхраняване на досиетата на обществените поръчки в Централната 

избирателна комисия. Представя се информацията за наличните към 

настоящия момент и тяхната недостатъчност. С цел осигуряване на 

съхраняване на досиета за всяка обществена поръчка на едно място с 

подадени  оферти  е  необходимо  да  се  закупят  два  метални 

заключващи  се  шкафа.  Извършена  е  и  проверка,  и  проучване. 

Предлагат  се  както  фирмите,  които  осигуряват  такива,  заедно  с 

посочената  цена  без  ДДС.  Госпожа  Манолова  уточнява,  че  са 
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налични средства по съответния параграф и моли за одобрение на 

направеното предложение. Предлагам да го одобрим. 

Уважаеми  колеги,  моля,  режим  на  гласуване,  да  одобрим 

направеното предложение от госпожа Манолова. 

Гласували  13 членове на ЦИК: за –  13: (Севинч Солакова,  

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Кристина Цанкова-Стефанова,  Мартин 

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

Сидерова, Таня Цанева). 

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  вх.  №  ЧМИ-22  от  11 

септември  2017  г.  Получили  сме  по  електронната  поща  от 

„Глашатай“  условия  за  отразяване  на  предизборната  кампания  за 

частичните избори за кмет на община Трън, насрочени за 8 октомври 

2017  г.  Писмото  е  изпратено  по  пощата.  Входирано  е  на  11 

септември.  Подписът е  сканиран,  затова  се  обърках.  Клеймото на 

печата на плика е от 7 септември 2017 г. Видно от хронограмата, 

която е приела Централната избирателна комисия, до 7 септември 

2017 г.,  съгласно чл. 180, 187 във връзка с чл. 464, т.  13, печатни 

медии, онлайн новинарски услуги предоставят едни и същи условия 

и  цени  на  всички  партии  и  коалиции,  местни  коалиции  и 

инициативни комитети и се обявяват на интернет страницата и се 

изпращат  незабавно  на  Сметната  палата  и  на  Централната 

избирателна комисия. Разбира се,  заедно с това ние сме посочили 

задължението да публикуват информация за сключените договори. 

Направих разпечатка от страницата на „Глашатай.ком“. на 7 

септември са публикували тази информация, която сме получили и 

ние по пощата. 

Аз ви предлагам да  приемем,  че  в  срок са  ни подали тази 

информация. Въпросът ми е единствено и само с оглед на това, че 

електронните медии, които са с регионален обхват, изпращат и на 

ОИК условията и реда за  предоставяне на време за отразяване на 

предизборната кампания в срок до 17 септември. Дали ние следва да 

изпратим  в  общинската  избирателна  комисия  тази  информация 
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просто  нямам  спомен  от  предишна  практика  в  тези  случаи.  Ако 

може да ми помогнете. 

Уважаеми колеги, благодаря за помощта. Наистина, явно е с 

регионален обхват, но с оглед на това, че достъпът е възможен от 

цялата  страна,  те  са  ни  представили  в  ЦИК срока,  по  който  сме 

посочили по закон и по хронограма. Предложението, което правя, 

възползвайки  се  от  обсъждането,  е  да  изпратим  до  общинска 

избирателна  комисия  –  Трън  условията  за  отразяване  на 

предизборната кампания в община Трън за предстоящите частични 

избори. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14: (Севинч Солакова,  

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Камелия  Нейкова,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова. 

Следващ докладчик е госпожа Грозева. Госпожа Ганчева ще 

докладва, когато дойде. 

Имаме да върнем по точка 2 още един доклад и новата точка 

4а. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК -07-55 с индекс 27 от 12.09.2017 г. 

Пристигнало  е  по  електронната  поща  писмо,  към  което  са 

приложени  паспортите  на  шестима  души  от  Нигерия,  които  ни 

молят  да  им  бъдат  изпратени  покани  за  предстоящата  26-а 

Международна  конференция  на  АСЕЕЕО,  която  ще  се  проведе  в 

София. 

Съгласно  нашата  практика  и  предвид  предходния  доклад, 

който ви направих, ще им бъдат изпратени едва след като лицата 

бъдат официално регистрирани в асоциацията, в централата и оттам 

лицата ще бъдат потвърдени. За сведение на комисията е. Докладът, 
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който ви направих в предходната заседание, лицата, които поискаха, 

са вече регистрирани и поканите им са били  изготвени. Докладвам 

ви го за сведение. 

Още  едно  писмо  е  пристигнало  по  електронната  поща:  

ЦИК-07-55-26  от  11.09.2017  г.  Това  е  меморандум,  така  наречен, 

който ни е изпратен от фирмата, която спечели, с която сключихме 

договор за организиране на конференцията от 8 до 10 ноември 2017 

г.  Не съм го качила във вътрешната мрежа, тъй като решихме, че 

следва да уточним някои неща, след като се запознах. 

Във  вторник  сме  реализирали  среща  с  ръководителя  на 

фирмата, след което ще бъдете окончателно запознати със сроковете 

и действията, които фирмата ще трябва да извърши. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо  Грозева,  за  този  доклад.  Колеги,  позволете  ми  свързан 

доклад. Както знаете, в качеството си на представляващ комисията 

положих  усилия  и  съм  организирала  лични  срещи  с  държавните 

мъже, така че да успея да ги поканя на нашата конференция, за да 

открият  и,  както  знаете,  по  покана  на  президента  във  формата, 

определен от президента, а именно, аз, представляваща комисията, 

да направим среща, направих среща с президента на републиката. 

Президентът  прие  да  открие  конференцията  ни.  Тъй  като 

конференцията ни е и на тема „Сonscious voters in the digital age“ - 

„Осъзнати гласоподаватели в дигиталната  ера“,  стана въпрос и за 

готовността на Централната избирателна комисия за въвеждане на 

електронно гласуване  чрез  интернет.  Президентът  поиска  да  бъде 

запознат  с  това,  докъде  върви  и  как  тече  подготовката  и  аз 

представих  на  президента  информация  за  проекта  с  Държавна 

агенция  „Електронно  управление“,  хода  на  проекта  и  старта  на 

дейност 1. 

Изразявам благодарност към администрацията на президента 

за  това,  че  след  срещата  осигури  възможност  да  бъде  направен 

брифинг от моя страна, за да кажа на медиите за какво е била тази 

среща и публично да дам информация, че президентът ще открие 

нашата конференция,  както и  информация за  проекта.  Считам,  че 
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така  комуникират  държавни  органи,  не  посредством  медиите,  а 

посредством  срещи  на  високо  ниво,  на  които  си  предоставят 

нужната информация. 

Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  с  

вх.  № ЦИК-07.114 от 11 септември покана за тримесечен курс на 

обучение от една структура във Великобритания. Мисля, че вече съм 

го докладвала. Курсът е от 30 октомври до 17 ноември. 

Докладвам ви го за сведение, както и с вх. № ЦИК-07-74-4  

от 11 септември. Тази покана вече съм я докладвала и идва отново 

напомняне за обучение в Кейп Таун от 6 до 10 ноември. За сведение 

е. 

Възползвам се от това, че в момента съм на микрофон да ви 

кажа, че в папка с моите инициали който има желание да погледне, 

окончателния  вариант  на  договора  по  обществена  поръчка  за 

таксиметров  транспорт.  Надяваме  се  евентуално  по  думите  на 

господин Желязков, че може би утре ще бъде подписан.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева. Имате ли други доклади? 

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Стефанова.

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

писмо за сведение. С вх. № ЦИК-06-67 от 12 септември е постъпило 

писмо от Агенцията по обществени поръчки, с което ни информира, 

че  поръчка  с  предмет  предоставяне  на  стенографски  услуги  за 

нуждите  на  Централната  избирателна  комисия  е  била  достъпна  в 

портала за  обществени поръчки за  периода 24 юли 2017 г.,  13.25 

часа до 12 септември 2017 г. в 12.03 часа, когато е била прекратена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Стефанова. 

Следващ докладчик е  господин Баханов.  Колеги,  ще върна 

госпожа Ганчева с проекта на решение и писма след това, след като 

приключим с „Писма“. 

Заповядайте, господин Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-04-02-10 

от  11.09.2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

искане от Областна дирекция на МВР – Ямбол. Във връзка с тяхно 

разследване  по досъдебно  производство  ни молят  да  предоставим 

оригинали  на  избирателни  списъци  с  подписи  на  упражнилите 

правото  си  да  гласуват  избиратели  от  проведените  през  месец 

октомври  2015  г.  избори  за  кмет  на  с.  Робово,  община  Тунджа, 

област Ямбол. Същите са необходими за графическо изследване за 

нуждите на разследването. 

Подготвил съм проектоотговор, с който ги информираме, че 

не  разполагаме  с  исканата  от  тях  информация  –  избирателни 

списъци и  другите  книжа от  произведени избори се  съхраняват  в 

запечатани  помещения  в  съответната  общинска  администрация, 

където могат да бъдат изискани при необходимост и за нуждите на 

извършваното от тях разследване, като ги информираме, че при нас 

се  съхраняват  само  по  избирателни  секции  само  списъците  за 

гласуване  и  останалите  изборни  книжа  от  гласуването  извън 

страната.  Това  е  проектоотговорът  ми.  Моля  ви  ако  нямате 

предложения  за  допълнения  и  изменение,  да  го  подложите  на 

гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Колеги?  Подлагам  на  гласуване  така  изготвения  проект  на 

отговор. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16: (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Георги 

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,  

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

Таня Цанева).

Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, в папка с моите 

инициали  са  две  писма  до  ГД  „ГРАО“  и  до  „Информационно 
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обслужване“  от  извършване  на  проверка  на  кандидатите, 

регистрирани  за  участие  в  частичните  избори  на  8  октомври. 

Информация за регистрираните кандидатски листи сме получили от 

всички общински избирателни комисии, на територията на които ще 

се провеждат частични избори, с вх. № ЧМИ-15-75 от № 1 до № 11 

включително,  в  периода  7  –  13  септември.  Моля  за  последващо 

одобрение на изпратените писма. Предвид по-бързата  проверка са 

изпратени във вчерашния ден писмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

колеги. 

Подлагам на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17: (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-565-1 от 11 

септември 2017  г.  е  получено  писмо от  „Имена.бг“  за  домейн на 

Централната  избирателна  комисия  за  регистрация  на  домейн  на 

ЦИК. Аз ви го бях докладвала в предходно заседание за сведение. 

Сега  ви  информирам,  че  е  извършено  необходимото  плащане  по 

поддържането на този домейн и се очаква неговото активиране.

Връщам  на  доклад  –  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-110-1  от  11 

септември 2017 г.  от  организация  „Доброволци за  световен  мир“, 

които  са  участвали  с  наблюдатели  на  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент през миналата година, с молба за учебно пътуване. 

Със  съдействието  на  колегата  Цанева,  която  разговаря  с  техни 

представители стана ясно, че те желаят да проведат 4-дневно учебно 

пътуване,  но аз ви предлагам да им отговорим, че биха могли да 

посетят  страната  и  ако  евентуално  искат  среща  с  Централната 

избирателна комисия, такава може да бъде организирана, разбира се, 

като  уточнят  кога  и  на  каква  тема,  но  по  принцип  че  не 
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организираме  такива  учебни  пътувания  -  в  този  смисъл  да  бъде 

текстът на писмото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване такъв отговор.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17: (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Благодаря.

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Чаушев. 

Заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-06-467 от 13 септември от 

кмета  на  община  Неделино  сме  получили  уведомление,  че  е 

променен  адресът  на  общинска  избирателна  комисия.  Посочен  е 

новият  адрес,  за  сведение  е,  и  съответният  телефонен  номер  за 

сведение и към папката там да се актуализира адресът на общинска 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев. 

Колеги,  връщаме  с  още  един  доклад  по  т.  2а,  след  което 

преминаваме  към  докладите  на  госпожа  Ганчева.  Заповядайте, 

господин Цачев. 

2а. Доклад относно отваряне на запечатано помещение.

РУМЕН ЦАЧЕВ: С писмо, вх. № ЦИК-14-57 от 13.09.2017 г. 

кметът на община Руен, област Бургас прави искане до Централната 

избирателна комисия за отваряне на запечатано помещение, в което 

се  съдържат  книжа  и  материали  от  различни  видове  избори  и 

национален референдум с цел изваждане и използване на два броя 

печати  в  частичните  избори за  кмет на  кметство  Скалак,  община 

Руен, на 8 октомври 2017 г. 

27



Предлагам  да  разрешим  отваряне  на  това  помещение  за 

изваждане на печатите при условията на наши Решение 4387, като в 

мотивната  част  на  настоящото  решение  да  укажем,  че  при 

произвеждане на тези частични и по принцип частични избори могат 

да се използват налични нови печати, останали в резерв от местните 

избори от 2015 г., а също така че комисията по чл. 445, ал. 7 може и 

използва всъщност печата, който е изработен и който притежава, по 

наше Решение 1520 за местните избори 2015 г. 

Предлагам да приемем решението,  с което да разрешим на 

кмета на общината да отвори помещението и да извадят тези два 

нови печата, които да използват в частичните избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  изготвения  проект  на 

решение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17: (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Това е Решение 4883-МИ/ПВР/НС/НР. 

Заповядайте, госпожо Ганчева, за Вашите доклади. 

4а. Проект  на  решение  относно  обявяване  на  следващ 

евродепутат на мястото на избраната за  еврокомисар госпожа 

Мария Габриел.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № ЕП-02-

3  от  14  септември  2017  г.,  с  което  председателят  на  Народното 

събрание  приложено  ни  е  изпратил  писмо  с  техен  вх.  №  от  14 

септември 2017 г.  от  председателя  на  Европейския  парламент г-н 

Антонио  Таяни,  като  със  същото  се  уведомява,  че  е  установено 

освобождаване на мястото на госпожа Мария Габриел като член на 

Европейския  парламент,  считано  от  7  юли  2017  г.,  като  моли  в 

съответствие с  разпоредбите на чл.  392,  ал.  1 от изборния кодекс 
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ЦИК да постанови решение, с което да обяви за избран за член на 

Европейския  парламент  следващият  кандидат  от  листата  на 

политическа партия ГЕРБ. 

Припомням:  информация  от  председателя  на  Народното 

събрание  по  отношение  на  избора  на  госпожа Мария Габриел ни 

беше препратена и с входящ номер ЕП-02 от 21.07.2017 г. 

Във връзка с тази преписка и това обединяване ви предлагам 

проект на решение, който е в моя папка с проект № 4861. Ще ви 

моля, колеги, да го погледнете и вие, тъй като мисля, че ние в този 

мандат сме нямали подобен проект на решение, с оглед изпадане на 

съвместимост  на  членове.  Мисля,  че  съм  посочила  правното 

основание от акта изчерпателно, като съгласно акта за избиране на 

членове  на  Европейския  парламент  и  в  този  случай  заместването 

става по същата процедура, както и в другите случаи, съгласно чл. 7. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ще  изкажа  противно  становище: 

считам,  че  в  „относно“  не  трябва  да  има  името  на  народния 

представител и тепърва да създаваме нова практика и приключвам с 

това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаме 

ли някакви въпроси?

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17: (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Това е Решение  № 4884-ЕП. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с взетото решение моля 

да  гласуваме и  съответните  писма  до  председателя  на  Народното 

събрание, до „Държавен вестник“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17: (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Госпожо Ганчева, продължете и с докладите си по „Писма“. 

4. Доклади по писма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № ЦИК-07-38-34 

от 13 септември 2017 г., което писмо е получено по имейла и е от 

Главна дирекция „Правосъдие“.  Това е писмо-покана във връзка с 

покана  да  се  присъединим към  уъркшоп  (колеги,  и  аз  не  съм  се 

запознала с преписката достатъчно, тъй като ми беше разпределено 

вчера) във връзка с европейска седмица на регионите и градовете и 

да  се  участва  в  дебата  с  членове  на  нашите  групи  във  форума 

„Градове  –  региони  –  мобилни  граждани“.  С  посочени  линкове. 

Може  би  ще  възложа  на  администрацията  да  го  препрати  на 

колегите  заедно  и  с  превода,  който  иска  и  ако  има  някаква 

необходимост – за следващо заседание. За сведение е към момента.

Във връзка с писмо с наш изх. № ЕП-00-4 от 11 септември 

2017 г., което е по повод на пристигнало в Централната избирателна 

комисия писмо, с което ни уведомяваха, че евентуално на срещата 

на  районната  колегия  „Общи  въпроси“  ще  бъде  обсъждана 

позицията  във  връзка  с  датата,  на  която  ще  бъдат  произведени 

изборите за членове на Европейски парламент от държавите-членки 

през 2019 г.,  ние,  знаете,  изразихме мнение да изпратим писмо, в 

което да изискаме становищата. Тъй като писмото като текст освен 

че поискахме изричните становища, изменихме малко в оперативен 

порядък извън зала, с оглед, че изразихме становище, че периодът на 

изборите не следва да съвпада с важна дата от националния календар 

на Република България, ще ви моля първо за последващо одобрение 

на това писмо. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17: (Ивилина Алексиева,  

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  

Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

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

Румяна Сидерова, Таня Цанева).

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Докладвам:  в  тази  връзка  сме 

получили писмо-отговор от Министерство на външните работи с вх. 

№ ЦИК-07-38-32 от 12 септември. Отново посочват информации във 

връзка с евентуалното обсъждане и считат за необходимо България 

своевременно  да  приеме  и  заяви  своята  позиция  по  този  въпрос. 

Моля  да  получат  нашето  мотивирано  становище  относно 

приемливите за  страната  ни периоди през  2019 за  провеждане  на 

избори  за  Европейски  парламент,  по  възможност  в  срок  да  26 

септември, като сочат, че, както ни е известно, при определяне на 

датата за провеждане на последните европейски избори през 2014 г. 

България можа единствено да внесе едностранна декларация, приета 

тогава като допълнение към решение на съвета, в която се заявява, 

че съвпадението на датите за избори с големи национални празници, 

като Деня на славянската писменост, би довело до понижаване на 

избирателната активност. Колеги, докладвам ви го за сведение и ви 

предлагам  да  изчакаме  евентуално,  защото  има  още  време,  и 

отговори  от другите адресати, до които пратихме, Министерството 

на  културата,  може да  бъде  и  евентуално следващата  седмица  да 

обсъдим и да се обединим върху позиция, която ние да изразим като 

Централна избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

това. Имате ли други доклади?

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Отново  връщам на  доклад,  вх.  № 

ЦИК-07-109 от 11 септември. Колеги, припомням, това е покана за 

наблюдение на президентските избори в Словения. Моля колегите, 
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които  искат,  на  22  октомври 2017  г.,  срокът  за  регистрация  е  26 

септември.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, позволете ми кратък доклад.

Както  знаете,  по  покана  на  Организацията  за  сигурност  и 

сътрудничество  в  Европа,  Бюрото  за  демократични  институции  и 

права  на  човека  имах  високата  чест  да  открия  работна  сесия  по 

отношение на прегледа на изпълнение на ангажиментите в сферата 

на  човешките  измерения  на  годишната среща във Варшава.  Имах 

честта  да  открия  работна  сесия  3  „Демократични  институции  и 

демократични  избори“.  Уважаеми  колеги,  форматът   на  такива 

срещи  е  политически  и  представителят  от  държавата  изразява 

позиция на държавата, държа да го подчертая: говори от името на 

държавата, а не от името на отделна институция. Спомняте си, че 

именно в тази връзка  ние изпратихме писмо до Министерство  на 

външните работи, за да ни бъде представена позицията на България, 

която аз като председател на Централната избирателна комисия да 

изразя. 

От  тази  трибуна  използвам  възможността  да  изкажа 

благодарност  на  Министерство  на  външните  работи  за 

изключително  сериозната  подготовка,  която  ми  направи. 

Министерство  на  външните  работи  ми  представи  позициите  на 

България три години назад,  позицията на България за тази среща, 

позицията  на България  за предстоящата  среща в края на ноември 

2017 г. 

Уважаеми  колеги,  горещо  бях  насърчена  и  изразих 

българската позиция, която, между другото, изцяло съвпада с моята 

позиция, че България и като индивидуална държава, и като държава-

членка  на  Европейския  съюз  подкрепя  Бюрото  за  демократични 

институции и права на човека като една от ключовите институции за 

Организацията  за  сигурност и сътрудничество в Европа,  подкрепя 

финансовата  обезпеченост,  подкрепя  независимостта,  подкрепя  и 

иска засилване на ролята на мисиите за наблюдение на избори на 

Бюрото, както и ролята по отношение на предварителна оценка на 
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законодателството,  така  и  ролята  за  наблюдение  на  избори  от 

началото  на  активния  период,  а  не  само  в  изборния  ден, 

включително и по отношение на така наречената постмониторингова 

среща  с  компетентни  органи  в  съответната  държава,  на  която  да 

бъдат  изразени  препоръките  от  страна  на  Бюрото.  Това  е  трайна 

позиция на България като член на Съвета от 1991 г., когато вече се 

нарича ОССЕ, още от 1975 г., когато организацията се е наричала 

СССЕ. Тази позиция последователно е изразявана и тя продължава 

да  бъде  изразявана.  Имах удоволствието  да  я  изразя.  Отвъд това, 

Европейският  съюз  в  съгласувана  позиция  с  всички  държави  - 

всички  държави-членки  на  Европейския  съюз  в  7  точки  изрази 

същата  позиция.  Отделно,  Съветът  на  Европа  изрази  същата 

позиция.  Въпросът  е  политически,  но може би било интересно:  в 

минали  години,  особено  миналата  година  Руската  федерация  е 

изразила  становище,  че  ролята  на  Бюрото  по  отношение  на 

наблюдение на избори трябва да бъде лимитирана, защото Бюрото 

прилага различни критерии, не разполага с необходимата експертиза 

по оценка на законодателството и практиките в различни държави. 

Това е била единствената държава, която е изразила резерви. 

На  сесията,  която  ръководих  –  аз  ръководих  заедно  с 

представител  на  Руската  федерация  -  Руската  федерация  промени 

позицията си и на финала всички държави-членки на ОССЕ изразиха 

твърдата  позиция  и  убеденост  във  важната  роля  на  мисиите  за 

наблюдение на избори на организацията. Това е моят кратък доклад. 

България  имаше  честта  за  първи  път  да  се  срещне  с 

ръководител – България, говоря, а не ЦИК на България – за първи 

път  да  се  срещне  с  ръководител  на  Бюрото  за  демократични 

институции и права на човека.  Срещата беше осъществена между 

новоназначения директор, мен и посланика ни, както и с дипломат 

първи  ранг  в  нашето  постоянно  представителство  във  Виена. 

Въпросът, който ми беше поставен от страна на госпожа Ингибьорг, 

беше кога ще бъде възможно на България да дойдат представители 

на тяхната мисия и да представят доклада относно произведените в 

България предсрочни парламентарни избори. Аз поех ангажимент да 
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поставя този въпрос пред националните органи, тъй като става дума 

не само и единствено за среща с Централната избирателна комисия, 

но също така и за среща с представители на законодателния орган и 

с представители на изпълнителната власт, като подчертах, че ние в 

момента сме в много динамичен период като държава, подготвяща 

се за Председателството на Съвета на Европейския съюз. Колеги, за 

сведение е. 

Уважаеми колеги, давам думата на госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  предишното 

заседание  ви  докладвах  едно  писмо,  което  е  получено  по 

електронната поща от изпълнителя по договора за преводаческите 

услуги, с приложен списък с преводачи. Посочени са квалификации 

и  опит  в  преводаческите  услуги,  с  искане  за  одобрение  от  наша 

страна. Тъй като не познавах клаузите на договора, докладвах яви го 

и възложих на госпожа Манолова, която съобразно резолюцията на 

докладчика  е  възложила  на  главния  юрисконсулт  Желязков  и  на 

Милена  Радославова.  Николай  Желязков  е  проверил  клаузите  на 

договора – не са уредени тези въпроси за допълнително представяне 

и одобрение от страна на Централната избирателна комисия, разбира 

се,  не  противоречи,  още повече,  както и  той е  посочил,  ще имат 

възможност по-бързо да отреагират и да изпълняват зададените от 

нас поръчки за преводи. Остава за сведение и прилагане към досието 

на договора за изпълнение. 

Връщам обратно справката  за  наличните средства.  моля да 

погледнете във вътрешната мрежа. С оглед на краткия срок, който 

имаме до края на месеца и с оглед и на празниците, моля, колеги, за 

съвсем кратко обсъждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение. 

Гласуваме възлагане на госпожа Манолова и на мен да извършим 

оценка на изпълнението на администрацията. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15: (Ивилина Алексиева,  

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Георги  

Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  
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Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Румяна  Сидерова,  Таня Цанева);  

против – 2 (Камелия Нейкова, Росица Матева).

Уважаеми  колеги,  позволете  ми  едно  кратко  съобщение. 

Преди около месец,  както и вчера представители на Обществения 

съвет се обърнаха към мен с искане за осигуряване на компютър, 

връзка  онлайн  и  т.н.  Колеги,  не  съм  ви  го  докладвала,  защото 

винаги,  когато към мен се поставят  такива въпроси,  аз казвам, че 

очакваме  писмено  да  ни  адресират,  за  да  можем  да  вземем 

съответните решения, но тъй като очевидно този въпрос е поставен и 

в  мое  отсъствие,  затова  сега  докладвам  и  казвам,  че  очаквам 

Общественият съвет писмено към нас да си представи какви нужди 

има и да ги обоснове, за да можем ние да реагираме съответно. 

Уважаеми колеги, има ли други доклади? 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Свиквам  следващото  заседание  на  комисията  във  вторник, 

10.30 часа.

Уважаеми колеги, утре в 10.30,  припомням, имаме работно 

заседание.

   (Закрито в 12.30 часа.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

СТЕНОГРАФ:

Юлия Стоичкова

35


