
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 566 

На 11 септември 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Предложение за промяна в състав на ОИК. 

Докладва: Александър Андреев

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Йорданка Ганчева

3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладва: Александър Андреев

3.а.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

Докладват:  Румяна  Сидерова,  Метин 

Сюлейман

4.  Доклад  относно  обществена  поръчка  за  таксиметрови 

услуги. 

Докладва: Таня Цанева

5.  Доклад  относно  обществена  поръчка  за  стенографски 

услуги.  

Докладва: Кристина Стефанова

6. Доклади по писма. 



Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Иванка Грозева,  

Таня  Цанева,  Мария  Мусорлиева,  

Александър Андреев, Георги Баханов 

7.  Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, 

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева 

и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Бойчо 

Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Катя Иванова и Мария 

Бойкинова. 

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

госпожа Мария Мусорлиева – зам.-председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Добър  ден,  уважаеми 

колеги!  Имаме необходимия кворум за днешното заседание на 11 

септември 2017 г. Всички, които отсъстват, отсъстват по обективни 

причини. 

Колеги, виждате качения във вътрешната мрежа дневен ред. 

Моля  ви  за  предложения  за  изменение  и  допълнение   на  така 

предложения ви дневен ред. – Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в доклади по писма. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Записах. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моля  и  мен  да  ме  включите  в 

доклади по писма. 
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ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Заповядайте,  госпожо 

Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да ме включите с възнаграждения. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Тогава ще включим нова 

т. 3.а. - доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Ако може и мене да ме включите в 

точката за възнаграждения като докладчик. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Да, включих ви. 

Други колеги има ли? – Няма предложения. 

Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме така предложения 

и допълнен дневен ред. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 

няма.  

Дневният ред е приет. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1. Предложение за промяна в състав на ОИК. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, 

Постъпили са по електронната поща и ще ви докладвам две 

преписки, които се отнасят за едно и също. С вх. № МИ-11-14 от 

05.09.2017  г.  по  електронната  поща  на  Централната  избирателна 

комисия  е  постъпило  предложение  за  заместване  на  член  на 

Общинската  избирателна  комисия  -  Никола  Козлево,  от 

представляващия коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ 

на територията на Шумен, който има съответните правомощия, за да 
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може  да  направи  предложение  от  името  на  коалицията  –  има  и 

приложено пълномощно. 

Във връзка  с  това ви докладвам и втората преписка,  която 

вече е постъпила по пощата с вх. № МИ-15-329 от 11.09.2017 г. от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Никола  Козлево,  с  което  ни 

препращат постъпило на 05.09.2017 г. предложение за смяна на член 

на  ОИК  –  Никола  Козлево,  от  Наталия  Петрова  Стефанова, 

представляваща коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, с 

което се иска замяната на Ирина Неделчева Петрова, предложена от 

съответната коалиция като член и назначена от името на съответната 

коалиция  като  член  на  общинската  избирателна  комисия,  поради 

трайната фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си. 

Към предложенията са приложени: пълномощно, подписано 

от  Валери  Симеонов  Симеонов  като  представляващ  коалиция 

„Патриотичен  фронт  –  НФСБ  и  ВМРО“;  декларация  за  новото 

предложение на Живко Атанасов Костов по съответния образец; и 

диплома  за  завършено  образование,  както  и  удостоверение  за 

актуално  състояние  от  страна  политическа  партия  „Национален 

фронт  за  спасение  на  България“,  и  решението  за  създаването  на 

коалицията. 

Към  преписката  обаче  няма  приложени  никакви 

доказателства  по  отношение  на  това,  че  досегашният  член  на 

общинската  избирателна  комисия  Ирина  Неделчева  Петрова 

наистина е в трайна невъзможност да изпълнява своите задължения 

като член на общинската избирателна комисия, няма и приложено 

никакво съгласие от нейна страна тя да бъде заменена, с оглед на 

което аз, независимо че там струва ми се има насрочени избори за 8 

октомври  2017  г.,  в  момента  не  бихме  могли  да  извършим 

промяната. 

Предлагам да изискаме с писмо и да се свържа по телефона с 

общинската  избирателна  комисия,  която  да  ни  изпрати 

доказателства с оглед фактическата невъзможност за упражняването 
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на  правомощията  от  страна  на  този  член,  който  се  иска  да  бъде 

заменен, за да можем ние да извършим замяната. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги, чухте 

доклада на колегата Андреев. 

Въпроси  има  ли?  –  Няма.  Гласуваме  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте,  госпожо Ганчева  по  точка  втора от  дневния 

ред: 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЧМИ-

10-2  от  7  септември 2017  г.  Това  е  жалба,  която  е  изпратена  по 

имейл до председателя  на  Централната  избирателна комисия и с 

копие до ОИК – гр. Бяла, област Варна. Тя е от пълномощник на 

политическа партия „АБВ“ за област Варна господин Румен Мандов, 

като се сочи, че не са били допуснати до участие в разпределението 

на  местата  на  СИК  в  частичните  местни  избори  в  с.  Попович, 

община Бяла, област Варна. 

По  жалбата  в  момента,  в  който  ми  беше  разпределена  на 

доклад,  се  свързах  с  председателя  на  общинската  избирателна 

комисия – Бяла. Съответно те са предприели действия в рамките на 

тяхната  компетентност  и  са  ни изпратили информация за  взетото 

Решение № 11 от 8 септември 2017 г., с вх. №№ ЧМИ-15-76 и ЧМИ-

15-76/1 от 8 септември 2017 г. 

За сведение, колеги. 
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Жалбата е разгледана в рамките на правомощията на ОИК – 

Бяла. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 

3.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

вх. № НС-06-162 от 07.09.2017  г. Постъпило е писмо от кмета на 

община Бургас господин Кънчев, с който ни се препраща протокол 

за  отваряне  на  запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборните книжа и материали от изборите за народни представители 

на 26 март 2017  г. Отварянето е във връзка с извършвана проверка и 

писмо,  изпратено  от  Областната  дирекция  на  МВР  –  Бургас. 

Докладвах и по-рано в предходно заседание отново. Явно във връзка 

с  проверките,  които  се  извършват,  затова  е  и  неколкократното 

отваряне. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам  ви  пак  за  сведение  с  вх.  №  НС-06-163  от 

07.09.2017  г.  писмо, получено от секретаря на община Руен, с което 

ни  препращат  документите,  свързани  с  отваряне  и  затваряне  на 

запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 

материали  от  изборите  за  Народно  събрание  през  март  2017   г. 

Отварянето  е  извършено  във  връзка  с  преписка  на  Областна 

дирекция на МВР – гр. Бургас. Приложена е заповедта, протоколът 

за отваряне и приемо-предавателния протокол. 

Докладвам и това за сведение. 

И на последно място ви докладвам за сведение вх. № ПВР-06-

186 от 05.09.2017  г. писмо, постъпило от Столична община, относно 
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изпълнение  на  Решение  № 4861-ПВР/НР от  22  август  2017  г.,  за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните 

книжа и  материали от  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката и националния референдум. Приложен е констативният 

протокол,  с  който  извършено  отварянето.  Същото  е  във  връзка  с 

монтирането  на  трансмитери  и  антена  на  алармената  система  за 

охрана  на  съответните  помещения,  както  и  заповедта  за 

назначаването  на  лицата,  които  да  присъстват  при  отварянето  на 

запечатаното помещение. 

За сведение са и трите. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Сидерова, по точка 3.а.: 

3.а.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка с вх. № МИ-27-163 от 8 септември 2017  г. С този номер е 

постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Ботевград, 

за  заплащане  на  едно  заседание,  проведено  с  цел  прекратяване 

предсрочно пълномощията на общински съветник по негова оставка, 

и обявяване за избран на следващия в листата от същата партия. 

На  заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-

председател,  секретар  и  5  членове  –  общо  осем  членове  на 

комисията. Заседанието е с основание и предлагам да им се изплати. 

Проведено е на 4 септември 2017 г. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги, режим 

на гласуване, ако няма въпроси. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
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Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-162 

от  7  септември  2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Смядово, 

област  Шумен,  за  заплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на 

ОИК  –  Смядово,  за  проведено  заседание  на  4  септември  2017  г. 

Заседанието е проведено на основание Раздел първи, т. 3.1., буква 

„в“ от  нашето Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.,  като на това 

заседание предсрочно на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са 

прекратени пълномощията на кмета на кметство Бял бряг, община 

Смядово.  На  това  заседание  са  присъствали  10  членове  на 

общинската избирателна комисия, в т.ч.  председател, секретар и  8 

членове. 

Към  искането  са  приложени  протокол  от  проведеното 

заседание, както и решението, с което са прекратени пълномощията 

на кмета – Решение № 175-МИ от 4 септември 2017  г. Приложено е 

също така и писмо на община Смядово до ОИК – Смядово, както и 

заверено копие от препис-извлечение от акт за смърт № 941 от 26 

август 2017  г.

Към преписката е приложен контролен лист за предварителен 

контрол, както и счетоводна справка № 177 за размера на исканите 

възнаграждения,  с  оглед  на  което  предлагам  да  одобрим 

изплащането  на  възнаграждението  на  членовете  на  общинската 

избирателна комисия за проведеното заседание на 4 септември 2017 

г. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги, режим 

на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

8



Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме към разглеждането на следващата точка: 

4. Доклад относно обществена поръчка за таксиметрови 

услуги. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  след  проведената  обществена 

поръчка с  предмет „Предоставяне на таксиметрови услуги“,  както 

знаете, имахме една фирма, която спечели обществената поръчка, но 

тъй като се налагаше промяна в стойността на договора, който бяхме 

обявили – вместо до 70 000 лв.,  до 35 000 лв. поради възникнали 

обстоятелства,  че  ще  провеждаме  международна  конференция  и 

съответните  суми  са  необходими  да  бъдат  пренасочени  за  тази 

дейност. 

Комисията взе решение да сондира мнението и на Агенцията 

по обществени поръчки. Получихме отговор от Агенцията, с който 

те ни уведомяват, че имаме две възможности в конкретната ситуация 

и  конкретния  случай.  Едната  възможност  е  да  обективираме  тази 

необходимост от промяна в цената на обществената поръчка поради 

тези наложили се обстоятелства, които са настъпили по време или 

след  провеждане  на  процедурата.  И  съответно  да  сключим такъв 

договор със спечелилия обществената поръчка. 

И  втората  ни  възможност  е  да  прекратим  обществената 

поръчка като вземем такова решение на комисията и го публикуваме 

на  профила,  както  и  да  посочим  мотивите  за  прекратяване  на 

обществената  поръчка,  след  което  бихме  могли  да  сключим чрез 

директно възлагане договор за тази дейност – за таксиметров превоз. 

Според  мене  като  докладчик  има  резон  и  в  едната 

възможност,  и  в  другата.  С  колегата  Нейкова  коментирахме. 
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Нейното виждане е по-скоро да прекратим обществената поръчка, но 

аз  си  мисля  –  пак  зависи  и  вашето  мнение  какво  е,  че  може  би 

наистина бихме могли да  променим договора в частта му относно 

сумата,  като  дадем  мандат  на  председателстващия  да  проведе 

разговор с фирмата, която е спечелила тази обществена поръчка и 

ако те приемат нашите условия, а именно нашата цена, бихме могли 

да  сключим  такъв  договор.  Но  пак  казвам:  аз  самата  също  съм 

раздвоена, така че чакам и вашите мнения по въпроса. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Заповядайте,   госпожо 

Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, действително в началото на 

днешния  ден  разговаряхме  с  колегата  Цанева  и  аз  изразих  моето 

мнение по повод писмото,  което ни е  изпратено  от  Агенцията  за 

обществени  поръчки.  През  миналата  седмица  разговарях  и  по 

телефона с госпожа Манасиева, която е работила по отговора на това 

писмо  от  Агенцията  за  обществени  поръчки  и  по-скоро  моето 

мнение  беше  по  втората  възможност:  да  прекратим обществената 

поръчка до сключване на договора, така както е допустимо съгласно 

чл.  193 и да се сключи договор до края на годината с евентуален 

изпълнител на стойност под 30 000 лв., така както е предвидено в чл. 

20, ал. 4, като се спрях на този вариант, тъй като в разговора останах 

с  впечатление, че ние неправилно определяме прогнозната стойност 

при обявяване на обществената поръчка, когато се извършва – поне 

според  мене  –  механично  събиране  на  извършения  разход  до 

момента за предходните девет месеца и това, което предстои да бъде 

извършено оттук-насетне. 

Но сега  виждам в  проекта  на  договора,  който  мисля,  че  е 

подготвен от господин Желязков, че се посочва основание чл. 116, 

ал.  1,  т.  5  във  връзка  с  т.  3  от  Закона за  обществените  поръчки. 

Според  мен  това  също  е  възможен  вариант,  независимо   от 

обстоятелството, че чл. 116, ал. 1, т. 3 не попада в становището на 

Агенцията  за  обществените  поръчки,  но според мен можем да  го 
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използваме. А именно: Договори за обществени поръчки могат да 

бъдат изменяни само когато… и т. 3 е: поради обстоятелства, които 

при  полагане  на  дължимата  грижа  възложителят  не  е  могъл  да 

предвиди и възникнала необходимост от изменение, което не води 

до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение. 

И  според  нас  такова  обстоятелство  е  уведомяването  от 

госпожа  Герасимова  към  Централната  избирателна  комисия  за 

възникване  на   извънредни  разходи  за  2017  г.,  поради  което  не 

разполагаме  с  необходимия  финансов  ресурс  за  възлагане  на 

обществената поръчка при първоначално обявените параметри. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз приемам направеното предложение от 

госпожа Нейкова да бъде наистина коригирана сумата – до 30 000 

лв., а не 35 000 лв. в договора, както ни е дадена от нашия правен 

отдел.  Но запазвам предложението си все пак да се направи един 

разговор с фирмата.  

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Фактически 

предложенията  се  обединиха  и  предложението  изкристализира  в 

последните изречения на госпожа Нейкова. 

Режим на гласуване на това предложение и аз трябва да се 

свържа с ръководителя на фирмата, за да може до края на седмицата 

да се подпише договорът . 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  2 

(Георги Баханов, Румен Цачев).  

Предложението се приема. 
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Преминаваме към разглеждането на  точка пета от дневния 

ред: 

5. Доклад относно обществена поръчка за стенографски 

услуги.  

Заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка 

от  днешното заседание е  публикуван доклад заедно с  протоколно 

решение  1  и  2,  и  проектосъобщение  за  прекратяване  относно 

проведена  обществена  поръчка  с  предмет  „Предоставяне  на 

стенографски  услуги  за  нуждите  на  Централната  избирателна 

комисия“. 

Обявата  за  обществена  поръчка  е  публикувана  съгласно 

решение на  Централната  избирателна  комисия,  с  изх.  № 06-29 от 

13.07.2017 г. и е с импортен № 9066246 от 13.07.2017 г. 

До крайния срок на подаване на офертите – 21.07.2017 г., не 

са  постъпили  оферти.  С  удължаване  на  първоначалния  срок  до 

28.07.2017  г. отново не са постъпили оферти. 

След  решение  на  Централната  избирателна  комисия  на  1 

август 2017 г. бяха изпратени покани по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от 

Закона за обществените поръчки до 10 стенографи. Това са Цвета 

Минева,  Стойка  Белова,  Божидарка  Бойчева,  Невена  Чехларова, 

Нина Иванова,  Катя Бешева,  Мая Станкова,  Красимира Николова, 

Юлия Димитрова и Силвия Михайлова. 

До крайния срок на подаване на офертите – 7 август 2017  г., 

от  всички стенографи са  получени оферти,  които  са  постъпили в 

срок. 

На заседание от 8 август 2017 г. комисия в състав: госпожа 

Мария  Мусорлиева  –  председател,  и  членове:  аз  и  Милена 

Радославова  –  юрисконсулт  в  Дирекция  „Администрация“,  се 

проведе  първо  заседание  по  обществената  поръчка.  Комисията 

подробно  разгледа  представените  документи  и  констатира,  че  в 

четири от кандидатите има неподписани документи, а именно: Мая 

Станкова – неподписано Приложение № 1 – Списък с документите; 
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за  Силвия  Михайлова  –  не  са  приложени  подписани  четири 

декларации,  които  са  и  без  дата;  за  Красимира  Николова  –  няма 

Приложение № 1 – Списък с  документите;  за Юлия Димитрова – 

всички документи не са в оригинал. 

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл.  54,  ал.  8  и  9  от 

Закона  за  обществените  поръчки  комисията  реши  в  срок  от  пет 

работни дни от получаването на създадения протокол, тези четирима 

участници да представят в допълнение необходимите документи към 

офертите. 

Протоколът от заседанието на комисията от 08.08.2017 г.  е 

изпратен на участниците и е публикуван в профила на купувача в 

един ден – на 9 август 2017 г. 

На 8 септември 2017  г. комисия в състав: Владимир Пенев – 

председател, аз и Милена Радославова, проведохме второ заседание 

на  комисията.  На  това  заседание  бяха  отворени  постъпилите 

документи в допълнение на офертите. Всичките четирима участници 

са  предоставили  необходимите  допълнения  за  офертите  и  след 

преглед  на  представените  от  участниците  ценови  предложения, 

комисията установи, че предлаганата от всички участници цена за 

един брой страница в  съответствие  с  изискванията  на  Българския 

държавен стандарт, е еднаква – цена 5,50 лв. 

Еднаквата цена би довела до класиране на всички участници 

на първо място, но предвид методиката по обществената поръчка за 

оценка на кандидатите, при равна оценка на отделните участници, 

чрез жребий се определя само един от тях за изпълнител. 

Предвид   заявения   обем  на  работа  в  утвърдената 

документация  в  обществената  поръчка  „Предоставяне  на 

стенографски  услуги  за  нуждите  на  ЦИК“  и  натовареността  на 

стенографите с оглед извършване на услугата, и по-точно изготвяне 

на  стенографски  протоколи  и  аудио-записи  от  заседанията  на 

комисията,  включително  от  работните  заседания  и  провежданите 

срещи на Централната избирателна комисия и  Обществения съвет 

към  нея,  предаване  на  изготвените  стенографски  протоколи  от 
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заседанията на ЦИК в срок съобразно  изискванията на чл. 57, ал. 2 

от Изборния кодекс, както и извършване на технически дейности, в 

т.ч. и времеви индекс, позволяващ визуализирането на видеозаписа 

от  заседанието  по  части,  съобразено  с  точките  от  дневния  ред, 

съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс, графика 

на провежданите заседания на ЦИК и Обществения съвет към него 

констатира,  че  един  стенограф  е  в  обективна  невъзможност  да 

извърши самостоятелно работата в обема, заложен в поръчката. 

Комисията,  определена  да  разгледа  и  да  оцени  в  срок 

офертите  на  участниците  по  възлагане  на  поръчката,  предлага  на 

Централната избирателна комисия да вземе решение на основание 

чл.  193  от  Закона  за  обществените  поръчки  за  прекратяване 

възлагането на поръчката и да изпрати съобщение на Профила на 

купувача,  в  което  посочва  гореизложените  мотиви  за 

прекратяването. 

След утвърждаване от възложителя, следва да се изпрати на 

участниците в обществената поръчка и да се публикува на Профила 

на купувача при условията на чл. 97, ал. 4 от ЗОП, след което на 

основание  чл.  96,  ал.  4  да  се  оттегли  информацията  по  чл.  94  в 

портала  за  обществените  поръчки  на  Агенцията  за  обществени 

поръчки. 

Това е нашето предложение. 

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:   Въпроси  и  мнения  има 

ли? 

Аз искам да  благодаря  специално на  госпожа Матева  и на 

госпожа Кристина Цанкова-Стефанова за много добрата работа във 

връзка въобще с обществената поръчка. 

Режим на гласуване на предложението. 

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

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  
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Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с: 

6. Доклади по писма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа сигурно са публикувани, защото има резолюция, вх. № ЦИК-

00-586 от 8 септември 2017 г. По електронната поща сме получили 

допълнителен списък с преводачи от фирмата,  която е избрана да 

извършва преводаческите услуги. Докладвам ви го за сведение и да 

се  предостави  на  лицето,  което  отговаря  за  изпълнението  на 

договора, за да видим това достатъчно ли е, за да се приложи този 

списък  към  документацията  на  изпълнителя  по  договора  за 

преводаческите услуги. 

Докладвам  ви  вх.  № ЦИК-03-17  от  7  септември  2017  г.  – 

писмо  от  администрацията  на  Министерския  съвет  относно 

потвърждаване  на  безвъзмездно  прехвърляне  на  движими  вещи, 

частна  държавна  собственост,  с  конкретно  посочени  данни  за 

мултимедиен прожектор. Предоставено е на администрацията, за да 

ни изготви справка и съответно да гласуваме. 

Докладвам ви за сведение вх. № ЧМИ-06-54/7 от 05.09.2017 

г., № ЧМИ-06-54 – те са с един номер, но с различни индекси – 8, 9,  

10, 11, 12, 13 и 14 в периода от 05.09.2017 г. до 11.09.2017 г. във 

връзка с информацията, която постъпва от общините във връзка с 

насрочените  частични  избори  за  кметове  на  8  октомври  2017  г., 

включително  и  информация  за  броя  на  избирателите.  Ние  имаме 

такова  принципно  решение  за  публикуване  след  получаване  на 

информацията от всички общини. 
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Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-04-35 от 5 септември 2017 

г.  Това  е  писмо  от  Министерството  на  финансите  във  връзка  с 

бюджетната  процедура.  Днес  ви  го  докладвам  за  сведение,  за  да 

може да се запознаят всички. Възложено е на главния счетоводител 

госпожа  Герасимова  още  с  получаването,  за  да  има  време  и 

възможност да подготви проектопредложението за бюджет. 

Ще помоля да се запознаете всички с представеното писмо и 

указанията на министъра на финансите, за да можем да проведем и 

работно заседание по този въпрос. 

Във връзка  с  това ви докладвам и вх.  № ЦИК-00-584 от 7 

септември  2017  г.  Пристигнало  по  електронната  поща  писмо  от 

Държавната  агенция  „Електронно  управление“  във  връзка  с 

актуализирани правила,  утвърдени от председателя на държавната 

агенция,  за  предварително  съгласуване  на  разходите  на 

административните органи в областта на електронното управление 

във връзка с бюджетния процес. 

Отново докладвам за сведение с молба да се проведе работно 

заседание за обсъждане. И пак казвам, възложено е от председателя, 

но и днеска с протоколно решение да възложим на администрацията 

с предоставянето на тези два материала за подготовка и представяне 

на  вниманието  на  Централната  избирателна  комисия  на 

проектопредложението за бюджет на ЦИК. (Реплики.)

Уважаеми  колеги,  в  изпълнение  на  функциите  на 

администрацията да ни подпомага, ще предоставя и допълнителен 

материал,  за  да  може  да  се  подготви  проектопредложението,  с 

надеждата  да  имаме  възможност  и  време  да  обсъдим 

проектопредложението за бюджет. И нека всички, които имаме също 

предложения в тази насока, да имаме активното участие за това. 

Докладвам ви вх.  № ЦИК-00-582 от 5 септември 2017 г.  – 

заявление от госпожа Мусорлиева. За сведение. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Уважаеми  колеги,  така  или  иначе  наистина  е  константна 

практика в ЦИК, след  провеждане на международни мероприятия, 

на които имаме участие, да се представя подробен доклад. 

Това е от мене. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Госпожа  Йорданка 

Ганчева – писма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

07-38-27 от 5 септември 2017 г., ведно с превод, който е пристигнал 

днес.  Това  е  въпросник,  който  е  препратен  от  Постоянното 

представителство на Република България към Европейския съюз в 

Брюксел, до страните – членки по правата на гражданите. Срок за 

отговор – 11 септември 2017  г. 

Колеги,  аз  се  запознах  с  въпросника.  С  въпросите  те  се 

стремят  да  съберат  мненията  на  страните  –  членки по  проблеми, 

повдигнати  в  контекста  на  преговорните  етапи  с  Обединеното 

кралство по граждански права и на които директиви на съвета по 

въпросите на преговорите не предоставят конкретен отговор. 

Разделени са в няколко раздела.  Конкретно има Раздел 2 – 

право на глас, като се сочи, защото предполагам, че колегите не са 

имали  време  да  се  запознаят,  тъй  като  преводът  е  от  днес,  че  в 

контекста  на  втория  етап  от  преговорите  Обединеното  кралство 

изразява  мнение  да  се  запазят  съществуващите  права  на 

европейските  и  британските  граждани  да  гласуват  и  да  се 

кандидатират  в  местни  избори  на  страната,  в  която  пребивават, 

както  е  предвидено  в  съответната  директива,  установяваща 

подробни  разпоредби  за  упражняване  на  правото  на  глас  и 

кандидатиране  в  местни  избори  на  европейските  граждани, 

пребиваващи в страна – членка, на която те не са граждани. 

Тук  има  поставен  въпрос:  за  да  се  осигури  реципрочност 

спрямо  предложението  на  Обединеното  кралство,  бихте  ли 

помислили над възможността да запазите след напускане правата на 

гласуване  и  кандидатиране  на  местни  избори  на  британските 

граждани във вашата страна? 
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Този въпросник е адресиран с копие до Народното събрание, 

МРРБ и Централната избирателна комисия, а основни адресати са 

Министерството на външните работи, Министерският съвет, МТСП, 

Министерство на правосъдието, МВР и МРРБ. 

С  колегите,  с  които  бяхме  в  петък,  преглеждайки  го, 

включително и  с председателя, се обединихме да изпратим писмо 

до тези адресати, като във връзка с полученото писмо и във връзка с 

поставения въпрос от Раздел 2 да обърнем внимание, че ние като 

правоприлагащ  орган  на  чл.  396,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  на 

Република  България,  а  именно,  че  в  изборите  за  общински 

съветници и за кметове право да избира има постоянно пребиваващ 

в  Република  България,  живял  най-малко  през  последните  шест 

месеца в съответното място и не е лишен от правото да избира в 

държавата – членка, на която е гражданин. 

Предлагам ви да  гласуваме такова  писмо до адресатите  по 

писмото. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Уважаеми  колеги, 

въпроси? – Заповядайте. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Искам да обърна внимание, че тука е 

отбелязано „действащия Изборен кодекс“. Изборният кодекс е един. 

Ако има действащ, ще има и недействащ. Дайте да махнем думата 

„действащ“ накрая, в последния абзац. Един е Изборният кодекс. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемам поправката.   

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги, режим 

на гласуване с направената и приета поправка. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  по  вх.  №  ЦИК-07-38-26, 

което беше разпределено на мен и на работната група във връзка с 

ад хок механизма, аз го връщам на доклад, като предлагам то да бъде 

прието  само  за  сведение,  тъй  като  няма  необходимост  от 

предприемане на някакви действия,  а просто обективира сведения 

относно  инициативните  и  законодателни  предложения  от 

междуинституционален  характер  –  предмет  на  разглеждане  в 

рамките на Комисията по конституционни въпроси на Европейския 

парламент и Работна група „Общи въпроси“. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-07-28 от 7 септември 2017 г. Това е 

писмо,  което  е  препратено  от  Постоянното  представителство  на 

Република  България  към  Европейския  съюз  в  Брюксел  и  е  до 

министъра на българското председателство, до заместник-министъра 

на  българското  председателство,  до  Министерството  на  външните 

работи. И е за сведение до началника на политическия кабинет на 

министър-председателя,  началника  на  кабинета  на  президента, 

кабинета  на  председателя  на  Народното  събрание,  както  и  д 

Централната  избирателна  комисия.  Касае  информация  относно 

предстоящото  посещение  на  конференцията  на  председателите  на 

Европейския парламент в София в периода 20-21 ноември т.г. 

Колеги, предлагам ви да приемем писмото за сведение. 

Докладвам към момента за сведение и ще го върна на доклад 

с оглед това, че има време до 26 септември 2017 г. Това е покана, 

която е пристигнала чрез Асоциацията на европейските избирателни 

длъжностни  лица.  Информират  ни,  че  президентските  избори  в 

Република Словения ще се проведат на 22 октомври 2017 г. Канят ни 

за наблюдатели, като срокът за регистрация е 26 септември. 

Към момента за сведение. 

Колеги, връщам на доклад писмото, което докладвах с вх. № 

ЕП-00-3 от 4 септември 2017 г., а именно да се изрази становище в 
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рамките на ад хок механизма относно датата на изборите за членове 

на Европейския парламент. Доколкото разбрах, по предложение на 

колегата Солакова и след това ние се обединихме, да изпратим едно 

писмо, с което да искаме изричното становище на органите, които са 

в  рамките  на  ад  хок  механизма.  Както  и  доколкото  разбрах  в 

оперативен порядък, имаше предложение и до Министерството на 

образованието и науката,  с което да поискаме това тяхно изрично 

становище с  оглед съгласуването на  българската  позиция по този 

въпрос. Като ги помолим в най-кратък срок да изразят становище и 

да уведомят Централната избирателна комисия с оглед уеднаквяване 

и съгласуване на обща позиция от българска страна по този въпрос, 

така че ще ви моля да гласуваме писмо в този смисъл. 

Колеги, ако имате други предложения освен органите по ад 

хок механизма, Министерство на образованието и науката и ако се 

сетите за друг адресат по това писмо, да го добавим и него. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:   Заповядайте,  госпожо 

Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Друг  адресат  може  да  е  и 

Министерството на културата. И да се акцентира, когато се подготвя 

общият  отговор,  че  за  втори  път  изборите  се  предвиждат  в 

нарушение  на  българския  календар  и  то  на  една  от  най-важните 

дати. Предния път ние също молихме да не е на 25 май, защото 24 

май  е  национален  празник.  Сега  се  е  паднало  26  май.  Просто  за 

втори път да не се ощетява националният календар само на една и 

съща  държава  от  държавите  –  членки  на  Европейския  съюз. 

(Реплики.)

Може да сте го говорили, но някои хора са били в отпуска и 

затова сега казваме. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Нямам нищо против по казаното от 

госпожа Сидерова,  но тъй  като тук става  въпрос да  изразим сега 

становище и може би когато се запознаем с позициите,  тогава да 

обърнем внимание и ние, ако не възразявате. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:   Режим на гласуване на 

въпросното писмо. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  № ЦИК-00-585  от  7 

септември  2017  г.  по  електронната  поща  в  ЦИК  е  постъпила 

информация  от  Британския  съвет  относно  тест  за  определяне  на 

ниво. Това е във връзка с решенията на Централната избирателна 

комисия да продължи езиковото обучение. Тук се посочва, че във 

връзка с предстоящ курс по английски език, организиран от учебен 

център  на  Британския  съвет,  изпращат  линк  за  достъп  до онлайн 

теста  за  определяне  на  ниво.  И е  необходимо всички евентуални 

участници да го попълнят. 

Аз се учудих на това писмо, тъй като една част от колегите, 

които изучаваха английски език, имат достигнато определено ниво и 

мисля, че не се налага попълването на този тест. Ако позволите, ще 

проведа разговор с представителите на Британския съвет да не би 

това  писмо  да  е  изпратено,  като  считат,  че  става  въпрос  не  за 

продължаване на обучение, а за първоначално такова. След което ще 

вземем  решение  какво  да  правим  нататък,  така  че  сега  ви  го 

докладвам за сведение. 

С вх. № ЦИК-07-110/1 от 11 септември 2017 г. ви докладвам 

молба за учебно пътуване. Колеги, докладвам ви го за сведение. В 

папка  с  моите  инициали  е  –  за  запознаване  и  ако  е  необходимо 

Централната избирателна комисия да предприема някакви следващи 

действия, на следващо заседание ще вземем решение. 
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря. 

Госпожо Грозева, заповядайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо 

председателстващ. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-55 с индекс 25 

от  07.09.2017  г.  Това  е  във  връзка  с  конференцията  на  АСЕЕЕО. 

Пристигнали са четири искания от Нигерия, за да им бъдат издадени 

покани за участие в конференцията. Докладвам ви го на този етап за 

сведение, тъй като съгласно утвърдената ни практика, няма пречка 

да им бъдат изпратени поканите, но след като получим от АСЕЕЕО 

официално списъка на регистрираните за участие лица. Така че на 

този етап го докладвам за сведение. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-07-60-84  от  11 

септември  2017  г.  ви  докладвам  за  сведение  напомняне  от 

Международния  център  за  парламентарни  науки  за  предстоящия 

курс.  Вече  съм  го  докладвала.  В  този  период  ние  ще  бъдем 

ангажирани с нашата конференция. 

С вх. № ЦИК-07-111, което е качено във вътрешната мрежа в 

моята папка и с резолюция от председателя, честно казано не мога 

да го свържа с някакво мероприятие, освен с това, което в момента 

се провежда на ОССЕ – 35-тата конференция. Информират ни, че 

една от структурите на ОССЕ – Коджеп Интернешънъл, ще проведат 

съпътстваща среща, по време на която ще говорят за политическото 

участие  на  емигрантите  в  изборите,  расизъм  и  дискриминация. 

Срещата ще се проведе на 14 септември в съответната зала. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. 

Използвам да докладвам две писма, които са от 05.09.2017 г. 
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Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  покана  за  принос  към 

следващото издание на Войс Интернешънъл – Индия, писмо с вх. № 

07-135-27 от 05.09.2017  г. За сведение на комисията. Който желае, 

ще го погледне и ще се включи за следващия брой, който ще излиза: 

октомври - декември 2017 г. Разбира се, сме похвалени за ценния ни 

принос до момента. 

Сега давам думата на госпожа Ганчева и след това само ще ви 

информирам за нещо. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, пропуснах да ви докладвам 

писма с вх. №№ ЦИК-07-84 от 11 септември 2017 г., ЦИК-07-83 от 5 

септември 2017  г.  и  ЦИК-07-85  от  11  септември 2017  г.  Това  са 

писма, получени по електронната поща, във връзка с наблюдението 

на изборите, на които Централната избирателна комисия ще вземе 

участие със свои представители в Киргизката република. Благодарят 

ни  за  проявения  интерес,  като  са  помолили  да  се  изпрати  и 

официално  писмо,  адресирано  до  председателя  на  ЦИК  на 

Киргизката република на официална бланка. Доколкото разбирам, от 

администрацията са предприети необходимите действия. 

За сведение ви го докладвам. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  по  електронната  поща  писмо  с  вх.  № ЦИК-06-58/6  от 

11.09.2017   г.  Изпратено  е  до  ЦИК  и  Красимира  Манолова  от 

Мартина Митрева от Държавната агенция „Електронно управление“, 

с  което  ни  известяват,  че  в  профила  на  купувача  са  качени  вече 

сключените договори №№ 50, 51 и 52 от 002017  г.  по Дейност 1 – 

Проучване  и  анализ  на  добрите  практики  за  дистанционно 

електронно  гласуване  и  провеждане  на  трите  симулации 

дистанционно електронно гласуване и обособени позиции 3 и 4, а 

именно  организиране  и  провеждане  на  две  публични  медийни 

събития  за  представяне  на  проекта,  инвентаризация  на 
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информационно-комуникационната  инфраструктура  и  интегрирана 

информационна система за контрол на публичност на електронното 

управление. 

Молбата  ми е  същото  да  се  качи  във  вътрешната  мрежа с 

оглед запознаване на колегите и на групата, която е сформирана във 

връзка  с  дистанционното  електронно  гласуване,  за  да   може  и 

колегите да я имат. 

Молбата  е  просто  да  бъде  качена.  Засега  я  докладвам  за 

сведение,  за  да  може  всички  да  се  запознаят.  (Коментари  и 

уточнения извън микрофона.)

Освен това искам да ви докладвам в тази точка, че във връзка 

с  нашето  протоколно  решение  от  предходното  заседание,  ни  е 

изпратен  проектът  на  договор  за  пресклипинга  с  Българската 

телеграфна  агенция.  Качен  е  във  вътрешната  мрежа  след  като  е 

разгледан  от  нашите  юрисконсулти.  Мисля,  че  няма  съществени 

промени,  освен това,  че  както беше в предходните  договори,  сме 

направили  една  поправка,  че  искаме  информацията  да  бъде 

изпращана до определен час на електронните адреси, които ние ще 

посочим. А тогава, когато не е възможно, на електронен носител. 

Това, което е добавено като допълнителна клауза, е в т. 4.4., 

която  е:  „Възложителят  се  задължава  да  посочва  и  запазва 

авторството  на  предоставената  информация.“  Считам,  че  няма 

никаква пречка за това, тъй като де факто това е информация, която 

ние  ползваме  за  вътрешни  нужди  с  оглед  информирането  на 

Централната избирателна комисия за публикациите. 

Премахнати  са  неустойките  и  предлагам  да  сключим 

договора  по  този  начин,  като  ангажимент  оттук-нататък  на 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия  е  да 

проследи  от  всеки  един  от  членовете  кой  желае  да  получава 

информацията от пресклипинга на електронната си поща, за да може 

да бъде подаден и неговият електронен адрес. 

Предлагам да одобрим договора и да го подпишем. 
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(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имате ли въпроси, 

мнения? 

Предлагам да одобрим така предложения договор. Режим на 

гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  по  електронната 

поща в ЦИК са постъпили няколко документа с вх. № МИ-15-327 от 

07.09.2017   г.  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Ябланица. 

Изпратили са ни тяхно решение от 06.09.2017 г. № 137-МИ, с което 

предсрочно  са  прекратили  пълномощията  на  общинския  съветник 

Илинка  Янкова  Илиева  от  листата  на  общинските  съветници  на 

Местна коалиция „Обединени либерали с грижа за Ябланица“, и са 

обявили  за  общински  съветник  следващия  в  листата  кандидат  за 

общински съветник в Общинския съвет – Ябланица. 

До това решение се е стигнало по заявление от 31.08.2017 г. 

по описа на ОИК – Ябланица, от председателя на Общинския съвет – 

Ябланица,  с  което  същият  е  изложил  факти  за  неявяване  на  три 

поредни  заседания  от  страна  на  цитирания  преди  малко  от  мен 

общински съветник на заседания на Общинския съвет – Ябланица. 

На 03.09.2017  г. са уведомили въпросното лице, въпросния 

общински съветник писмено на електронната й поща за постъпилото 

заявление  с  придружителни  документи  от  председателя  на 

Общинския съвет – Ябланица, както и за възможността да направи 

писмени  възражения  пред  комисията  в  тридневен  срок  от 
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получаване на уведомлението, който срок са определили, че изтича 

на 5 септември 2017 г. 

И  на  6  септември  2017  г.,  след  като  не  са  постъпили 

заявления,  общинската  избирателна  комисия  в  Ябланица  е 

прекратила предсрочно пълномощията на този общински съветник. 

Изпратен ни е протокол от 06.09.2017 г. за проведеното заседание, 

удостоверение  за  избрания  общински  съветник,  както  и  копие  от 

писмото,  изпратено  по  електронната  поща  до  госпожа  Илинка 

Илиева – общински съветник при Общински съвет – Ябланица. 

Уважаеми колеги, докладвам това сега за сведение, тъй като 

на  първо  място  не  е   дошло  в  оригинал,  а  е  постъпило  по 

електронната поща. Взели са решение да уведомят нас,  т.е.  да ни 

изпратят тези документи, както и да се изпрати на госпожа Илинка 

Илиева,  и същото решение да се обяви на видно място в община 

Ябланица със заличени лични данни. 

Към  настоящия  момент  предлагам  това  нещо  да  е  за 

сведение. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  ли  други 

изказвания? (Реплики.)

Уважаеми колеги, предлагам ви да напишем едно писмо до 

Министерството  на  външните  работи,  с  което  да  ги  запитаме  за 

възможността  в  този  кратък  срок  за  наблюдение  на  изборите  в 

Германия. 

Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар  

Томов), против – 1 (Емануил Христов).  

Предложението се приема. 
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Уважаеми колеги, ще ви помоля, тъй като може би ще ми се 

наложи по семейни причини в сряда или четвъртък да отсъствам, ще 

ви моля да упълномощим в случай на нужда за сряда и четвъртък 

госпожа Матева, защото наистина ще ми бъде сериозна причината, в 

случай че се наложи. Съжалявам, просто ми е важно. 

Ако има други предложения, кажете. Аз предлагам в случай, 

че ми се наложи, да ме замества госпожа Матева. 

Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Благодаря ви, уважаеми колеги. 

С  това  закривам  днешното  заседание  и  насрочвам  засега 

следващото заседание за 14 септември 2017 г., четвъртък, от 10,30 ч. 

В случай че има други обстоятелства, които налагат свикване, ние 

винаги сме били на линия, както е изискването на Изборния кодекс – 

непрекъснато  заседания  на Централната  избирателна комисия,  без 

почивни дни и без часова. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,55 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова
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Стенограф:

Цвета Минева  
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