
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 568

На 19 септември 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.

Докладва: Росица Матева

2.  Проект  на  решение относно  отваряне  на  запечатани 

помещения за частичните избори на 8 октомври 2017 г.

Докладва: Румен Цачев

3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Мария Бойкинова, Камелия Нейкова

4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва: Росица Матева

5. Доклад относно съвместен проект с ДАЕУ.

Докладва: Йорданка Ганчева

6. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладва: Румен Цачев

7.  Доклад  относно  изпращане  на  информация  до  БНБ  за 

кандидатските листи за частичните избори на 8 октомври.

Докладва: Камелия Нейкова



8. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева, Таня Цанева,

Росица Матева, Мария Бойкинова, Иванка Грозева,

Севинч Солакова, Румяна Сидерова

9. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева, Таня Цанева, 

Иванка Грозева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан 

Чаушев,  Иванка Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина Стефанова, 

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА:  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Катя 

Иванова.

Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:

1. Проект на  решение относно промяна в състав на ОИК – 

докладчик е госпожа Матева.

2.  Проект  на  решение относно  отваряне  на  запечатани 

помещения за частичните избори на 8 октомври 2017 г. с докладчик 

господин Цачев.
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3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения – докладчик госпожа Бойкинова.

4.  Доклади по дела,  жалби и сигнали – докладчик госпожа 

Матева.

5.  Доклад относно съвместен проект с Държавната агенция 

„Електронно управление” – докладчик госпожа Ганчева.

6. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК – докладчик господин Цачев.

7.  Доклад  относно  изпращане  на  информация  до  БНБ  за 

кандидатските листи в частичните избори на 8 октомври 2017 г. – 

докладчик госпожа Нейкова.

8. Доклади по писма с докладчици: госпожа Ганчева, госпожа 

Цанева,  госпожа  Матева,  госпожа  Бойкинова,  госпожа  Грозева, 

госпожа Солакова.

9.  Разни.  Аз  ще  отнема  малко  от  вашето  време  в  точка 

„Разни”.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Първа беше госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Моля  да  ме  включите  в  точка  „Разни”  с 

докладна записка от главния юрисконсулт във връзка с обществена 

поръчка „Таксиметрови услуги”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви като 

докладчик в тази точка. След това беше госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля и мен да включите в т. „Разни” за 

едно съобщение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви, 

госпожо Грозева. Госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Моля да  ме включите  в  точка  3  – 

отваряне на запечатани помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви.

Колеги,  други  предложения?  Не  виждам.  Колеги,  ще 

гласуваме с вдигане на ръка. Ще помоля госпожа Грозева да отчете 

резултата.
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Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. Има ли против? Няма.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

 Благодаря, госпожо Грозева.

Колеги, днес по обективни причини от заседанието отсъстват 

госпожа Иванова,  господин Ивков и господин Христов.  Господин 

Сюлейман ме уведоми, че ще закъснее.

И второ съобщение, колеги, в „Държавен вестник” бр. 76 от 

19  септември  2017  г.  е  обнародвано  решение  на  Централната 

избирателна комисия № 4884-ЕП от 14 септември 2017 г. относно 

обявяване  на  Асим  Ахмедов  Адемов  за  член  на  Европейския 

парламент  на  освободеното  място  на  Мария  Иванова-Габриел. 

Колеги, за сведение.

Преминаваме към точка първа – проект на решение относно 

промяна в състава на ОИК. Заповядайте, госпожо Матева.

Точка 1.  Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

изпратено  по  електронната  поща  писмо  от  председателя  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Трън,  с  което  по  имейл  ни 

изпраща  документи,  които  са  изпратени  до  ЦИК  и  на  хартиен 

носител,  но  до  момента,  в  който  влязох  в  заседание,  не  бяха 

получени  в  Централната  избирателна  комисия,  въпреки  че  са 

изпратени на 14 септември. С оглед обстоятелството обаче, че на 8 

октомври предстоят избори в община Трън за кмет на общината, аз 

предлагам все пак да вземем това решение, което е подготвено и се 

намира  във  вътрешната  мрежа,  и  да  изпратим  писмо  до 

политическата  сила,  предложила  този  член,  който  евентуално  ще 
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освободим, за да може да бъде предложен следващ на негово място 

да бъде назначен.

Както ви докладвах, с писмото, подписано от председателя и 

от секретаря на Общинската избирателна комисия – Трън, което е 

заведено  в  ЦИК с  вх.  МИ-15-333 от  14 септември 2017 г.,  с  изх. 

№ 247 от 14 септември 2017 г. С писмото ни изпращат заявление на 

Катрин  Михайлова  Иванова,  член  на  Общинската  избирателна 

комисия  –  Трън,  с  което  заявление  госпожа  Иванова  заявява,  че 

желае  да  бъде  освободена  като  член  на  Общинската  избирателна 

комисия – Трън, поради невъзможност да взема участие в работата 

на комисията, тоест подава оставка.

Подготвено  е  решение,  с  което  освобождаваме  Катрин 

Михайлова Иванова като член на Общинската избирателна комисия 

– Трън, и анулираме издаденото й удостоверение.

За пълнота на доклада ви уведомявам, че в преписката, която 

се съдържа в Централната избирателна комисия, с която е назначена 

Общинската  избирателна  комисия  в  Трън,  има  предложен  от 

политическата сила, а именно коалиция от партии „Реформаторски 

блок”  резервен  член.  Свързах  се  с  този  резервен  член,  тъй  като 

декларацията,  която  е  подадена  от  госпожа  Хранова,  е  в  стария 

формат.  Знаете,  че от 2016 г.  имаме Решение № 3255,  с  което се 

актуализира съобразно измененията на Изборния кодекс текстът на 

декларацията,  която  подават  членовете  на  общински,  съответно 

районни избирателни комисии. Свързах се с госпожа Хранова, но тя 

заяви,  че  не  желае  да  бъде  назначавана  за  член  на  Общинската 

избирателна комисия, преди две години е дала съгласието си, но сега 

обстоятелствата  и  работата,  която  заема,  а  именно  учител  в 

училище,  не  й  позволява  да  участва  в  работата  на  Общинската 

избирателна комисия.

В  тази  връзка  съм  подготвила  писмо  до  „Реформаторски 

блок”, с което да ги уведомим, че следва в най-кратък срок да ни 

предложат лице, което да бъде назначено за попълване на състава на 

Общинската избирателна комисия – Трън.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване първо така предложения ни проект на 

решение. Режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 4885-МИ/НР.

Подлагам на гласуване писмото до „Реформаторски блок”.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

Благодаря ви.

Колеги, преминаваме към точка втора – проект на решение 

относно отваряне на запечатани помещения.  Заповядайте, господин 

Цачев.

Точка 2. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, предлагам ви 

проект  на  принципно  решение за  отваряне  на  запечатани 

помещения, в които се  съхраняват изборни книжа и материали от 

предходни избори и референдуми и във връзка с произвеждане на 

частичните  избори  на  8  октомври  2017  г.  с  цел  прибиране  на 

книжата и материалите в  тези помещения поради липса на  други 

подходящи помещения. 
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Решението е по повод принципно уреждане на този въпрос, 

както и във връзка с постъпили искания до Централната избирателна 

комисия за това с вх. № ЦИК-14-56, 14-56-1 и 14-56-2. В решението 

са посочени кметствата и общините, в които се произвеждат избори 

за  кмет  на  8  октомври  2017  г.  и  то  се  отнася  само  за  тях. 

Приложимото  друго  принципно  решение,  спрямо  което  се  прави 

препратка и в това решение, е наше Решение № 2662 от 2015 г.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  приеме 

решение,  с  което да  разреши отваряне  на  запечатани  помещения, 

определени от кметовете  на общини за съхраняване на изборните 

книжа и материали от частичните избори на 8 октомври 2017 г., в 

които помещения се съхраняват  книжа и материали от предходни 

избори и референдуми. Тези помещения се определят със заповед на 

кмета на общината, като копие от заповедта на кмета трябва да се 

изпрати  на  Общинската  избирателна  комисия.  Отварянето  на 

помещенията следва да се извърши не по-рано от 20 ч. на 8 октомври 

2017 г. от комисия, определена със заповед на кмета на общината. 

При прибиране на изборните книжа и материали в тези помещения 

следва да се осигури разделно съхранение на книжата и материалите 

от  различните  видове  избори,  евентуално  референдуми,  и  не  се 

допуска  развързване  на  торби,  изваждане  на  пликове  и  въобще 

боравене  с  други  книжа  и  материали  от  други  видове  избори  и 

референдуми. Съставят се и съответните протоколи по реда на т. 31 

от  Решение  №  2662.  Кметът  на  общината  уведомява  за  това 

Централната  избирателна  комисия,  тоест  изпраща  копия  от 

протоколите, които са съставени.

Уреден е въпросът и при произвеждане на втори тур за избор 

на  кмет  там,  където  такъв  ще  се  произведе,  като  за  целта  не  е 

необходимо изрично решение на Централната избирателна комисия 

за отваряне на помещението – то се отваря пак не по-рано от 20 ч. 

след приключване на  изборния ден. И за извършените действия се 

съставят  протоколи  и  се  уведомява  Централната  избирателна 

комисия.
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Проектът  на  решение е  в  папка с  моите  инициали.  Такива 

решения, колеги, сме приемали както за частичните избори на 2 юли 

2017 г., така и за изборите за народни представители през 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев.  Колеги,  време  да  се  запознаете,  тъй  като  това  е 

проект на принципно решение за отваряне на помещения, макар и за 

произвеждане на избори на конкретна дата.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: В  нашето  принципно  Решение 

№ 4417 сме посочили  Решение № 2613 и не виждам защо за всеки 

избор  трябва  да  правим  решения.  Ако  приемем  това,  нека  е 

принципно,  а  на  общинските  избирателни  комисии  ще  изпратим 

само едно писмо, че не се прилага другото решение, което също е 

общо и е принципно решение, но е по-кратко, тук е описано всичко 

по-подробно,  аз  погледнах  каква  е  разликата.  Но  няма  за  всеки 

частичен  избор  да  приемаме  такова  решение,  според  мен  това 

решение си е принципно по своето съдържание и предлагам да стане 

принципно  решение.  Не  знам  какво  мислите  вие.  Защото  то 

преповтаря онова решение в общи линии, като добавя заповедта на 

кмета, която пък я има в общото Решение № 2662.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Сидерова. Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз казах, че сме приемали и преди 

решения  за  частичните  избори,  не  е  първото,  но  наистина  бихме 

могли  да  премахнем  населените  места,  в  които  се  произвеждат 

избори, и да го оформим в един принципен вид. Накрая да добавим, 

че  се  прилага  при  произвеждане  на  частични  и  нови  избори  за 

конкретните случаи.

Мисля,  че едно такова решение се налага,  дали принципно 

или  за  конкретни  места,  от  гледна  точка  на  това,  че  времето  на 

гласуване  е  различно.  Решение  №  2613  е  от  2015  г.  Уреден  е 

въпросът  при  произвеждане  на  втори  тур.  Решението  е  по-добро, 

трябва  да  го  има,  а  не  да  правим препратка  към онова  решение. 
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Съгласен  съм  да  го  оформим  принципно  и  да  го  цитираме  за  в 

бъдеще  в  принципните  решения,  когато  се  произвеждат  частични 

избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря. Колеги, мисля че постигаме консенсус, затова подлагам 

на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на  решение  със 

съответните  корекции и премахваме конкретната  дата  8 октомври 

2017 г. и местата, на които се произвеждат избори, допълваме, че 

важи  за  всички  частични  и  нови  избори,  които  се  произвеждат. 

Колеги, подлагам на гласуване този проект на решение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Това е Решение № 4886-МИ.

Уважаеми колеги,  позволете  ми да  използвам свободата  си 

като водеща и да честитя,  макар и на патерица,  рождения ден на 

госпожа Сидерова и на господин Андреев. Да бъдат живи и здрави, 

да  бъдат  все  така  високо  професионални  в  дейността,  която 

извършват в ЦИК, но най-вече лично щастие и успехи на тях и на 

техните семейства! (Ръкопляскания.)

Колеги,  продължаваме  с  точка  трета  от  дневния  ред  – 

доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения. 

Първа е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  проектът  за  решение  е  в 

моята  папка  и  е  относно  искане  за  отваряне  на  запечатано 

помещение от кмета на община Тервел, област Добрич, в което се 

съхраняват  изборните книжа и  материали от  изборите за  народни 
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представители.  Иска  се  отваряне,  за  да  се  извърши  експертиза  и 

евентуално  да  се  предадат  за  съхранение  на  определените  за 

постоянно съхранение книжа в отдел „Държавен архив”, гр. Добрич.

Предлагам  ви  да  разрешим  отварянето  и  достъп  до  това 

запечатано  помещение  с  цел  на  изборните  книжа и  материали от 

избори  за  народни  представители  на  5  октомври  2014  г.  да  се 

извърши  експертиза  при  спазване  изискванията  на  Закона  за 

националния  архивен  фонд  и  свързаните  с  него  подзаконови 

нормативни актове, както и предаване на определените за постоянно 

съхранение  книжа  в  отдел  „Държавен  архив”,  гр.  Добрич,  при 

спазване на наше Решение № 4387 от 2 март 2017 г., съответно със 

съставянето  на  протоколи  и  издаване  на  заповед  за  отваряне  на 

помещението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Бойкинова.  Колеги?  Подлагам  на  гласуване така 

предложения проект на решение.

 Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 4887-НС.

Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  пак  кметът  на  община 

Тервел за сведение и съгласно изпълнение на наше решение ни е 

предоставил  заверено  копие  от  негова  заповед  и  протокол  за 

отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали от изборите за народни представители, произведени на 26 

март 2017 г. с цел прибиране на избирателните списъци.

Кметът на община Тутракан ни е изпратил в изпълнение на 

наше  решение  протокол  и  заповед  за  отваряне  на  запечатаното 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 
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изборите за народни представители, произведени на 26 март 2017 г. 

Помещението е отворено по искане на Районно управление на МВР 

– Тутракан, за снимане на избирателни списъци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Бойкинова.  Следващ  докладчик  е  госпожа  Нейкова. 

Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги, с вх. № НС-06-

168  от  18  септември  2017  г.  по  електронната  поща  в  ЦИК  е 

пристигнал  от  община  Русе  протокол  за  отваряне  на  запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

проведените избори за народни представители на 26 март 2017 г. и 

заповед  от  23  март 2017  г.  на  кмета  на  община  Русе,  с  която  са 

определени  длъжностни  лица  от  Общинската  администрация  за 

достъп  до  запечатаните  помещения.  Отварянето  е  по  искане  на 

разследващите  органи  по  чл.  52  от  НПК.  Докладвам  ви  го  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова.

С това изчерпихме точка трета от дневния ред. Преминаваме 

към  четвърта  точка  –  доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали. 

Заповядайте, госпожо Матева.

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папката  с  моите 

инициали се намират всички документи, които сега ще докладвам. 

Най-напред ви докладвам писмо, получено по електронната поща, от 

община Борован, с вх. № ЧМИ-06-59 от 18 септември 2017 г. С него 

от  община  Борован  ни  изпращат  съобщение  от  Административен 

съд – Враца, и приложено към него разпореждане на съда, с което се 

оставя  без  разглеждане  жалбата  на  Петър  Георгиев  Делев  и  се 

прекратява производството по административното дело. Аз лично не 

открих в ЦИК да има друга преписка по това дело. Производството е 

по жалба на Петър Делев против отказ на кмета на община Борован 
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по Закона за достъп до обществена информация. Защо се изпраща на 

ЦИК не мога да преценя, но ви го докладвам за сведение.

Следващата жалба, която докладвам, е с вх. № ЧМИ-11-1 от 

14 септември 2017 г. Тя е подадена по електронната поща в ЦИК със 

следния текст на електронното писмо: „Принудена съм да наруша и 

да изпратя директно до вас жалбата. В противен случай, ако изчакам 

да работи Общинската избирателна комисия – Борован, ще изпусна 

установения тридневен срок за обжалване.” И е посочено, че на 14 

септември не се е появил никой в Общинската избирателна комисия. 

В  същото  време  са  се  опитали  да  се  свържат  на  обявените  на 

страницата мобилни телефони, които са изключени.

Жалбата е подадена от Ивалена Димитрова Врачовска като 

упълномощен  представител  от  коалиция  от  партии  „Патриотичен 

фронт” за частичен избор за кмет на кметство с. Нивянин. Тъй като 

жалбата  не  е  подписана,  вчера  в  момента,  в  който  ми  бе 

предоставена  от  деловодството,  се  свързах,  тъй  като има посочен 

телефон на госпожа Врачовска, и й дадох указания съобразно наше 

Решение № 3526 от 16 септември 2016 г. за разглеждане на жалби. 

Свързах  се  с  госпожа  жалбоподателката  и  й  дадох  указание,  че 

следва  до  края  на  деня  да  подпише  жалбата  и  да  я  изпрати 

подписана  по  електронната  поща,  както  и  да  представи 

доказателства за това, че е упълномощен представител на коалиция 

от партии „Патриотичен фронт”.

Междувременно  се  опитах  да  се  свържа  с  Общинската 

избирателна комисия – Борован, но всички обявени на страницата 

телефони и всички телефони, които се намират в деловодството на 

Централната избирателна комисия за връзка, наистина са изключени 

и не може да се осъществи контакт. Днес се свързах със заместник-

кмета  на  община  Борован,  която  им  съдейства  и  ми  предостави 

телефони  на  председателя  на  Общинската  избирателна  комисия. 

Свързах се с нея и я помолих да актуализират телефоните, тъй като 

се  оказа,  че  телефоните,  които  са  обявени  на  страницата  на 

Общинската  избирателна  комисия,  са  тези,  които  са  били 
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предоставени на комисията за изборите в 2015 г., след което те са 

върнати  на  общината  и  очевидно  не  се  ползват.  Сега  са  им 

предоставени  други  телефони.  Помолих  я  да  актуализират 

информацията на страницата на Общинската избирателна комисия с 

актуалните телефони. И тъй като на страницата на комисията има 

обявено работно време на общинската комисия, в рамките на това 

работно време с оглед предстоящите частични избори да имат поне 

дежурен,  който  може да  приема документите,  които се  подават  в 

Общинската избирателна комисия.

Дадох също указание да бъде комплектувана преписката, тъй 

като жалбата е срещу решение № 209 от 12 септември 2017 г. на 

Общинската избирателна комисия – Борован, с което са назначени 

съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на 

частичен избор за кмет на кметство Нивянин. В жалбата се твърди, 

че  при  проведените  консултации  от  кмета  на  община  Борован 

коалиция от партии „Патриотичен фронт” не е била уведомена, не е 

взела участие и няма техни представители.

Само за  пълнота  ще добавя,  че  на  интернет  страницата  на 

община  Борован  в  секция  „Частични  местни  избори  2017  г.”  е 

публикувана покана за провеждане на консултации за определяне на 

съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на 

частичните избори. От самата страница не мога да установя на коя 

дата е публикувана поканата, но тъй като и за това със заместник-

кмета на община Борован, при която са проведени консултациите, 

която е подписала поканата за кмет на общината,  тя твърди,  че в 

документацията,  която  е  изпратена  на  Общинската  избирателна 

комисия  се  съдържа протокол  за  това  на  коя  дата  е  публикувана 

поканата на интернет страницата на общината.

Сега  в  момента  това  е  целият  ми  доклад.  Като  бъде 

комплектувана преписката с всички документи, които са изпратени 

на Общинската  избирателна комисия,  на база на които тя е взела 

атакуваното решение, ще ви предложа проект за решение.
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С вх.  МИ-11-15 от 18 септември 2017 г.  жалбоподателката 

изпрати подписана жалбата и изпрати пълномощно, че представлява 

коалиция от партии „Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО” конкретно 

за  частичните  избори  на  8  октомври  за  кметство  Нивянин,  че  е 

упълномощена  да  води  преговори  при  кмета  на  общината  за 

формиране  съставите  на  секционните  избирателни  комисии.  Тези 

документи също се намират във вътрешната мрежа. Така че от тази 

гледна точка е поправен пропускът при подаването на жалбата и в 

тази връзка след комплектуване на преписката ще предложа проект 

за решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.

Продължаваме с точка пета от дневния ред – доклад относно 

съвместен проект с Държавната агенция „Електронно управление”. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка  5.  Доклад  относно  съвместен  проект  с  Държавната 

агенция „Електронно управление”.

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

06-58-9 от 18 септември 2017 г., получен по електронната поща от 

госпожа  Силвия  Митева,  която  е  държавен  експерт  в  отдел 

„Управление  на  проекти”  към  Държавната  агенция  „Електронно 

управление”.  Изпратен  ни  е  встъпителният  доклад  във  връзка  с 

изпълнението  на  Дейност  1  по  проекта,  по  който  сме  партньор 

заедно  с  агенцията.  Докладът  е  изготвен  от  фирмата,  избрана  за 

изпълнител по Дейност 1, като се сочи, че срокът за одобрение на 

доклада  е  25  септември.  И  ни  молят  да  изпратим  в  срок  до 

21 септември забележки и бележки по доклада, ако имаме.

Колеги,  аз  се  запознах  с  доклада,  но  ще  ви  моля  да  го 

обсъдим в оперативен порядък работно, тъй като докладът съдържа 

и въпросника,  който беше обсъден,  също така беше предмет и на 

срещата, която се проведе. Докладът съдържа информация относно 

държавите, в които ще се извършва проучването. Така че, госпожо 
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председател,  евентуално  по  ваша  преценка  да  направим  работно 

обсъждане, естествено в групата,  и който колега иска, за да може 

евентуално  в  заседанието  в  четвъртък  да  одобрим  и  върнем 

бележките по този доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. Уважаеми колеги, знаете, че това е важен проект 

за  нас,  много ви моля  да  се  запознаете  в  детайл  с  представената 

информация и въпросника. Да преценим от наша гледна точка дали 

този  въпросник  ни  дава  достатъчна  информация  (очертавам  само 

няколко  направления)  относно:  нормативната  рамка;  относно 

техника,  технология; относно необходим човешки ресурс,  за да се 

осъществи това електронно гласуване.

Утре в 10,30 ч. работна среща на работната група и, колеги, 

всички останали,  които са заинтересувани, моля да дойдат утре в 

10,30 ч. тук.

В  допълнение,  колеги,  след  въпросника  утре  ви  моля  да 

започнем  и  с  анализа.  За  днешно  заседание  има  папка,  наречена 

„Ласт анализис”, утре ще се нарече по нормален начин. В тази папка 

е приложението за анализ за  2015 г.,  предложението за анализ на 

госпожа Сидерова по референдумите и три приложения от работни 

групи, които са правени във времето. Очаквам утре и другите колеги 

да имате готовност.

Продължаваме  с  шеста  точка  от  дневния  ред  –  доклади 

относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. Господин 

Цачев, заповядайте.

Точка  6.  Доклад  относно  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение на ОИК. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  вх.  МИ-27-164  от 

14 септември 2017  г.  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  за 

проведено заседание на Общинската избирателна комисия – Белене. 

Заседанието  е  проведено  на  11  септември 2017  г.  във  връзка  с 

прекратяване пълномощията на общински съветник и избиране на 

15



следващия  в  листата.  Заседанието  е  проведено  при  необходимия 

кворум, присъствали са седем члена.

Към  искането  е  приложено  решение и  протокол  от 

заседанието,  уведомление  от  Общинския  съвет,  заявление  за 

прекратяване  на  пълномощията.  Изготвена  е  справка,  както  и 

контролен лист. 

Предлагам  да  изплатим  възнаграждението  за  проведеното 

заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам. Режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов). 

Благодаря. Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  по  повод  приетото  принципно 

решение за отваряне на запечатаните помещения за частични и нови 

избори  предлагам  да  публикуваме  едно  съобщение  на  интернет 

страницата  на  Комисията,  за  да  могат  заинтересуваните  да  бъдат 

уведомени за това принципно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване така  направеното 

предложение.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов). 

Благодаря.

Уважаеми колеги, преминаваме към седма точка от дневния 

ред. Заповядайте, госпожо Нейкова.
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Точка 7.  Доклад относно изпращане на информация до БНБ 

за кандидатските листи за частичните избори на 8 октомври 2017 г.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  в моя папка е проектът на 

писмо до Печатницата на БНБ и до „Информационно обслужване” 

относно изпращане на информация във връзка с отпечатването на 

бюлетините за участващите партии и коалиции в частичните избори 

за кметове, насрочени на 8 октомври. Към писмото е приложена в 

табличен  вид  информацията,  която  съдържа  мястото,  където  се 

провеждат избори, кандидатите за кметове със съответния номер в 

бюлетината  и  наименованието  на  партии,  коалиции и  независими 

кандидати за изписване в бюлетината. Аз проверих всички, мисля, 

че по отношение на кметство Нивянин липсва името на кандидата, 

предложен от партия „Воля”, така че ще го допълним. Иначе всички 

останали са коректно изписани и ви предлагам, след като се върне 

проверката  и  от  „Информационно  обслужване”,  тъй  като  към 

момента  не  е  дошла,  а  ако  ми  позволите  в  тази  точка  ще  ви 

докладвам  за  извършената  проверка  от  Главна  дирекция  „ГРАО”, 

която е с вх. № ЧМИ-04-03-13 от 15 септември 2017 г. От проверката 

е установено, че всички кандидати отговарят на изискванията на чл. 

397, ал. 1 от Изборния кодекс.

Така  че  предлагам,  след  като  се  върне  и  проверката  на 

„Информационно  обслужване”,  тази  информация  да  бъде 

предоставена  на  Печатницата  на  БНБ  и  на  „Информационно 

обслужване”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така направените предложения.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева). 
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Благодаря.

Колеги,  преминаваме  към  точка  осма  от  дневния  ред  – 

доклади по писма. Заповядайте, госпожо Ганчева, вие сте първа.

Точка 8. Доклади по писма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е 

публикувана  преписката  по вх.  № ЦИК-07-38-37 от  15  септември 

2017  г.,  като  от  Министерството  на  външните  работи са  ни 

изпратили  информация  относно  проведената  среща  на  ад  хок 

създадената работна група във връзка с преговорите за излизането на 

Великобритания от  Европейския съюз. Знаете, че с вх. № ЦИК-07-

38-27  от  5  септември 2017  г. ни  бе  поискано  становище  по 

отношение на въпросник, като ние с наше писмо изх. № ЦИК-04.01-

21 от 11  септември изразихме становище,  че  като правоприлагащ 

орган  обръщаме  внимание  във  връзка  с  поставените  въпроси  от 

въпросника,  че  съгласно  чл.  396,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  на 

България в изборите за  общински съветници и за кметове право да 

избират имат постоянно пребиваващите в Република България със 

съответните изисквания за уседналост.

Наред  с  информацията  господин  Добрин  Станев,  който  е 

посочен като стажант аташе в Министерството на външните работи 

ни  иска  и  становище  по  въпроса  на  правата  за  гласуване  до 

18 септември, тъй като има информация, че нова среща на работната 

група ще има на 22 и 23 септември. В т. 2 в правата на гражданите се 

сочи, че по отношение на правата за гласуване Правната служба на 

Съвета е пояснила, че тези права попадат в обхвата на чл. 50, който е 

хоризонтален. Също така се сочи, че в този смисъл е и въпрос на 

политическо решение дали да бъде дадено правото на гражданите на 

Великобритания да имат пасивни или активни права за гласуване. 

Посочено е, че според Председателството при някои страни членки 

са налице много основателни причини да не могат да приемат права 

за  гласуване  на  граждани  от  трети  страни,  като  се  сочи,  че 

Европейската  комисия  е  напълно  съгласна,  че  с  отхвърлянето  на 
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британското предложение относно правата за гласуване ще се загуби 

моралното превъзходство в това отношение.

Също  така  се  изнася  информация,  че  през  следващата 

седмица Европейската комисия ще изготвя препоръка за линия на 

поведение  относно  предоставената  позиция  на  Европейския  съюз. 

Ролята на Европейския парламент в този контекст счита, че е важна, 

но  не  е  никак  сигурно,  че  парламентът  ще подкрепи съответната 

позиция. 

Предлагаме,  съгласувано  с  председателя  на  Комисията  и  с 

някои  колеги,  които  бяхме  вчера  тук,  с  които  успях  да  говоря, 

отново ние като орган, който прилага Изборния кодекс, да посочим, 

че  с  писмо  със  съответния  наш  изходящ  номер  сме  обърнали 

внимание на чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс, като приложим за 

яснота и писмото. Проектът на писмо е в папка с моите инициали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Благодаря. Продължете, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-10-

4 от 15  септември 2017 г. Това е молба, получена по  електронната 

поща от господин Асим Адемов. Знаете, с наше Решение № 4884-ЕП 

ние го обявихме за член на Европейския парламент от България на 

мястото на госпожа Мария Габриел, като моли да му бъде изпратено 

копие,  на  имейла,  от  решението  относно  обявяване  за  член  на 

Европейския  парламент.  Решението,  колеги,  по  разпореждане  на 

председателя е изпратено. Моля за последващо одобрение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Продължете, госпожо Ганчева.

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

07-127 от 18 септември 2017 г. ведно с превода от днешна дата, като 

това  е  покана  за  експертно  обучение.  Поканата  е  за  обучител  на 

експерти за нови електорални технологии,  като ни е изпратена от 

съветничката по програма към Генерална дирекция 2 „Демокрация”, 

Отдел за подпомагане на изборите и преброяване на населението.

Накратко казано, поканата е да се кандидатства за обучител 

под  егидата  на  Съвета  на  Европа,  който  ще  проведе  петдневно 

обучение  за  членовете  на  изборните  администрации,  технически 

персонал  и  пр.,  като  изискванията  са  да  има  минимално 

образователна  степен  „магистър”,  за  предпочитане  „доктор”  в 

областта на изборите или сходна квалификация, отличен експертен 

опит в избори и добро познаване на международните стандарти и 

европейски стандарти, както и умения на английски език, минимум 

десет години професионален стаж в изборна администрация и добро 

познаване на новите технически и политически развития в областта 

на електронното гласуване. Поставени са изискванията, сроковете и 

се сочи, че само един ще бъде избран.

Докладвам ви това за сведение и може би да го препратим на 

колегите от Обществения съвет, ако там има някой експерт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Доколкото  разбирам,  това  писмо 

остава за следващо заседание.

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-592 от 14 септември 2017 г., с 

което  от  „Информационно  обслужване”  са  ни  изпратили,  че 

експертът,  който  ще  подпомага  представители  на  Централната 
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избирателна комисия по т.  2  от програмата в Брюксел на 25-ти е 

господин Александър Станев. Докладвам го за сведение.

Колеги, докладвам вх. № ЦИК-00-590 от 14 септември 2017 г. 

Това  е  във  връзка  с  проведената  среща  между  агенцията  и 

Централната избирателна комисия – информация относно тези лица, 

които ще присъстват от страна на агенцията. За сведение.

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-38-31 от 11 септември 

2017 г. Това е информация, която е препратена от Постоянното ни 

представителство  в  Брюксел  относно  предстоящо  посещение  на 

конференцията  на  председателите  на  Европейския  парламент  в 

София на 20 и 21 ноември. Докладвам го за сведение и запознаване.

Колеги,  докладвам  ви  отново  вх.  №  ЦИК-07-109-1  от 

11 септември  2017  г.  Няколко  пъти  го  докладвах.  Това  е  покана, 

изпратена чрез АСЕЕЕО за наблюдение на президентските избори в 

Словения. Моля да решим дали ще участваме и кои представители 

на  Централната  избирателна  комисия,  защото  срокът  е  до 

26 септември 2017 г. Изборите ще се проведат на 22 октомври. 

Остава за следващото заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, последният доклад също остава за следващо заседание.

Госпожа Мусорлиева – за подобен доклад.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  бях  ви 

уведомила, че съм отправила запитване и Централната избирателна 

комисия  гласува  писмо,  с  което  запитахме  каква  е  възможността 

официално  да  наблюдаваме  изборите  в  Германия.  Изключително 

бързо се задвижи нашето посолство. Госпожа Диана Попова, втори 

секретар,  ме  уведоми  по  телефона,  че  е  изпратила  грама  още  на 

11 септември в Министерството на външните работи и сега получих 

на  мейла  си  самата  грама,  защото  не  сме  я  получили  от 

Министерството на външните работи. 

Тя  казва  следното:  „Уважаеми колеги,  във  връзка  с  писмо 

№ ЦИК-04-01-21  от  11  септември  2017  г.  на  Централната 

избирателна  комисия  информираме,  че  Общинската  избирателна 
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комисия  Берлин-Мите  (средата)  разрешава  на  представителите  на 

ЦИК  да  участват  като  наблюдатели  на  изборите  за  Бундестаг  на 

Федерална  република  Германия  в  избирателна  секция  №  205, 

Централна и Провинциална библиотека, 10178 Берлин, ул. „Брайте 

щрасе”  25,  малка  колонна  зала.  Председател  на  СИК  е  господин 

Йесе.  В  разрешението  изрично  се  посочва,  че  в  изборното 

помещение не се разрешава интервюиране на избиратели,  както и 

използване  на  видеотехника  в  избирателните  кабини.”  Одобрил: 

господин Ради Найденов; изготвила госпожа Диана Попова.

По този повод ви моля да помислим и да вземем решение 

сега, за да ги уведомя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, госпожа Мусорлиева е изразила желание.

Колеги, подлагам на гласуване командироването на госпожа 

Мусорлиева  от  името  на  Централната  избирателна  комисия  за 

наблюдение на тези избори.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов). 

Уважаеми  колеги,  въпросът  е,  след  като  си  проверите 

натоварения график, ако има възможност и друг да се присъедини, 

разбира се, би могъл да се присъедини.

Упълномощавам  госпожа Мусорлиева  да  води.  Следващ 

докладчик по тази точка е госпожа Цанева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, 

госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-07-46-7 и 

вх.  №  ЦИК-07-46-8  сме  получили  отговор  от  университета  на 

Азорските  острови  „Конта  дел  Гада”,  Португалия  във  връзка  с 

предложените  от  нас  участници  във  втората  международна 

конференция на тема „Избори и демокрация”, която ще се проведе 
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на 27 октомври.  С тези писма, тъй като бяхме предложили двама 

колеги,  ни съобщават,  че  са  получили огромен брой материали с 

високо качество, което „направи процеса на подбор изключително 

конкурентен. Това също означава,  че сме принудени да изключим 

някои от тях.  Със съжаление ви информираме,  че  решихме да не 

включваме вашето участие в програмата.” За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Като  свързан  доклад  само  да  кажа, 

явно  е  станало  някакво  объркване  и  сме  били регистрирани като 

докладчици,  без  да  изпращаме  абсолютно  нищо.  Вчера  пуснахме 

нови  регистрации  като  наблюдатели  и  регистрациите  минаха 

успешно,  поне  моята.  Чакаме  на  колегата  Иванова  да  има 

потвърждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз съжалявам, колега Арнаудов, че нямам 

тази  информация.  Това  ми  е  предадено  вчера  за  доклад,  така  че 

докладът ми не е пълен.

И,  колеги,  за  сведение  вх.  №  ЦИК-07-84  от  21  август 

(съжалявам,  че  не  съм  ви  докладвала).  Това  е  информация  от 

Международния  институт  за  публична  администрация  – 

Великобритания, с която ни изпращат програма за мероприятията, 

които ще провеждат в 2018 г. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Сега  по  дневен 

ред са госпожа Росица Матева, Мария Бойкинова, Иванка Грозева, 

госпожа Севинч Солакова и госпожа Румяна Сидерова. Заповядайте, 

госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

информация от юрисконсулт в дирекция „Администрация” госпожа 

Радославова  с  вх.  №  ЦИК-09-164  от  18  септември  2017  г.  Тази 

информация е заведена в ЦИК и с вх. № ЦИК-09-159 от 8 септември 

2017  г.  Тя  е  във  връзка  с  ползването  на  данни  от  регистъра  на 
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Национална база данни „Население” и с протоколното решение на 

Централната  избирателна  комисия  ежемесечно  да  се  подава 

информация към ЦИК дали са правени справка в тази база данни 

„Население. Информирам ви, че за периода от 8 август 2017 г. до 

7 септември няма постъпили искания и протоколни решения на ЦИК 

за  извършване  на  такива  справки,  поради  което  не  са  изготвени 

такива.

Вземам повод от това и си мисля, че при следващи частични 

избори  можем  да  извършим  ние  сами  справката  в  този  регистър 

вместо да изпращаме на ГД „ГРАО”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължете, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

благодарствено  писмо от  Генералния секретар на  Асоциацията  на 

световните  изборни  органи  (A-WB)  с  вх.  №  ЦИК-07-64-26  от 

18 септември  2017  г.,  намира  се  във  вътрешната  мрежа. 

Оригиналният документ е пристигнал на 15 септември 2017 г. с вх. 

№  ЦИК-07-64-25.  Това  е  благодарствено  писмо,  както  казах,  от 

Генералния  секретар  за  участието  на  членове  на  Централната 

избирателна комисия на Третото Общо събрание на A-WB, което се 

проведе в Букурещ на 31 август. 

Освен това ни се изпраща и удостоверение за избирането на 

Централната  избирателна  комисия  на  България  за  член  на 

Изпълнителния съвет на Асоциацията на световните изборни органи 

на Третото Общо събрание, проведено в Букурещ.

Предлагам ви това удостоверение в оригиналния му вариант с 

подписите на Генералния секретар и на Президента на асоциацията 

да бъде качено на страницата на Централната избирателна комисия в 

секцията,  в  която  има  информация  за  международна  дейност,  за 

това, че Централната избирателна комисия, България, е избрана за 

следващите две години за член на Изпълнителното бюро.

24



 В тази връзка ни информират, че Четвъртото Общо събрание 

ще се състои в гр. Ню Делхи, Индия, през 2019 г., така както е по 

Устава на тази организация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Все  пак  предлагам  да  изкажем 

благодарност на двамата колеги, които представляваха Централната 

избирателна  комисия  за  активното  им  участие  и  за  това,  че 

Централната  избирателна  комисия  на  България  е  избрана  в 

Изпълнителното бюро, което е едно признание към нашата работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Андреев.  Напълно  се  присъединявам  към  вашите  думи. 

Отново изказвам благодарност към нашите представители госпожа 

Матева  и  господин  Сюлейман  за  активното  им  участие  в  тази 

конференция и за това, че са защитили интересите на Централната 

избирателна комисия по възможно най-добрия начин.

Колеги, подлагам на гласуване публикуването, тъй като е за 

първи  път  на  такъв  тип  удостоверение,  на  страницата  на 

Централната  избирателна комисия.  И ако има и в бъдеще такива, 

колеги, нека това да бъде и общо принципно решение.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов). 

Благодаря. Продължаваме със  следващ докладчик –  госпожа 

Бойкинова. Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено по електронната поща от господин Иван Лалев, озаглавено 

„Метод на формиране на избирателните списъци”, който ни казва: 

„Уважаеми членове, пиша ви по един кратък и технически въпрос, 

свързан  с  избирателните  списъци  в  район  „Сердика”,  Столична 

община. По всички официални статистически данни живеят над 43 
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хиляди  души  и  над  23  хиляди  икономически  активни.  В  същото 

време броят на хората в избирателните списъци е 4656. Защо броят 

на хората в избирателните списъци е толкова малък.”

Колеги, изготвила съм отговор, който колегата Сидерова ми 

каза, че е в нейна папка. Всъщност отговаряме му кратко и ясно, че 

избирателните списъци за гласуване във всички видове избори се 

съставят  от  общинските  администрации  по  населените  места,  в 

които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на 

общината,  кмета на кметството и кметския наместник. В случая в 

градовете с районно деление – от кмета на района и от секретаря. И 

че  избирателните  списъци  се  съставят  по  постоянен  адрес  и 

включват  всички  избиратели,  които  имат  право  да  гласуват  в 

съответния вид избор. Така съм го формулирала, защото знаете, че 

имаме и уседналост при местните избори.

Това  е  най-общо  методът  за  формиране  на  избирателните 

списъци. Ако сте съгласни с отговора, може да го изпратим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване отговора.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение вх. 

МИ-15-320 от 8 септември 2017 г., публикувано е във вътрешната 

мрежа  на  тази  дата.  Това  е  писмо  от  Общинската  избирателна 

комисия –  Съединение,  с  което ни изпращат за  сведение  тяхното 

решение, с което отказват за прекратят предсрочно пълномощията 

на  кмета  на  кметство  Семчево.  Преписката  беше  на  доклад  на 

колегата Ивков и ако си спомняте, в по-предишно заседание на ЦИК 

ние им изпратихме писмо, с което им указахме, че следва комисията 
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да се произнесе по получения сигнал, съгласно който има допусната 

за  изпълнение  европейска  заповед  за  арест  на  въпросния  кмет,  а 

същият ползва платен отпуск.

В тази връзка Общинската избирателна комисия след наши 

две писма, с които им указваме, че следва да се произнесе, е взела 

решение  №  213  от  7  септември  2017  г.,  което  ви  докладвам  за 

сведение.

Също така за сведение ви докладвам, че жалбата на господин 

Кацарски срещу решението на Общинската избирателна комисия – 

Съединение,  вчера  беше  получена  в  оригинал  и  в  изпълнение  на 

решение на ЦИК от 14 септември 2017 г.  преписката е  изпратена 

ведно с жалбата на компетентния Административен съд – Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Бойкинова.  Следващ  докладчик  е  госпожа  Грозева. 

Заповядайте.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви. Колеги, в моя папка от 

днешна дата има качени два файла – график конференция и едно 

писмо вх. № ЦИК-07-55-26, което съм ви докладвала в предходно 

заседание.  Уведомявам ви,  че  днес  в  14  ч.  в  тази  зала  ще  дойде 

управителят на фирма „Меркурий” във връзка с провеждането на 26-

ата международна конференция на Асоциацията  на избирателните 

комисии от Европа от 8 до 10 ноември с цел уточняване на графика, 

който  фирмата  ни  е  представила,  и  уточняване  на  някои  други 

въпроси. Освен комисията, която е определена, се поканват всички 

желаещи да присъстват, които имат въпроси и желание да участват в 

подготовката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Грозева, докладвайте и доклада си, предвиден в т. „Разни”.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  утре  в  14  ч.  на 

„Раковски” 134 ще се състои оглед на сградата. Той е организиран от 

областния  управител,  ще  присъстват  лица  от  „Държавна 

собственост”. След разглеждане на тази сграда ще бъде разгледана и 

сградата  на  „Врабча”,  които  две  сгради  са  под  юрисдикцията  на 
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областния  управител.  Всички  желаещи  са  поканени  в  14  ч.  пред 

сградата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева, вече не сте в точка „Разни”.

Следващ докладчик – госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  първо  ви 

докладвам едно писмо за последващо одобрение до главния секретар 

на  Министерския  съвет  –  уведомлението,  че  сме  получили  един 

мултимедиен  проектор  с  посочената  търговска  марка.  Бях  ви 

докладвала  самото  писмо,  с  което  те  искаха  тази  информация. 

Извършена  е  проверка,  подписан  е  и  протокол  от  главния 

счетоводител  и  лицето,  което  изпълнява  функции  на  домакин, 

намира се при нас. В този смисъл изпратихме писмо с изх. № ЦИК-

03-18 от 15 септември 2017 г. Писмото трябва да е публикувано във 

вътрешната мрежа.

Докладвам ви само като резултат от работното обсъждане на 

15 септември писмото с вх. № ЦИК-00-588 от 13 септември 2017 г. 

от Държавната агенция „Електронно управление”. Беше обсъдено на 

работното  заседание,  явно  такова  обсъждане  ще  се  проведе  и  на 

самото заседание на ЦИК. Оформи се предложение за допълнително 

конкретно проучване, което да бъде извършено от администрацията. 

Както  виждате  от  вътрешната  мрежа,  тъй  като  не  успях  да 

формулирам задачата така както се бяхме уточнили, съм записала, че 

председателката  формулира  предложението  и  тя  ще  постави 

задачата на администрацията. След съответното проучване въпросът 

отново ще бъде върнат на вниманието на ЦИК.

Обръщам  ви  внимание  на  докладна  записка  с  всички 

приложени  документи  към  докладната,  вх.  №  ЦИК-09-165  от 

18 септември  2017  г.,  но  я  отлагам  за  по-нататък,  за  да  може 

междувременно  да  се  запознаете,  докато  ви  докладвам  други 

преписки, които са само за сведение.

Докладвам ви вх. № ЧМИ-06-52 от 15 септември, ЧМИ-15-78 

от 18 септември, ЧМИ -06-58-1 от 15 септември. Това са от общини 
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Червен бряг, Криводол и Вълчи дол в отговор на нашето писмо, с 

което им напомнихме и изпратихме информация с  координати на 

отговорните лица от Печатницата на БНБ да направят съответната 

връзка  и  да  заявят  за  отпечатване  хартиените  бюлетини  в 

Печатницата на БНБ. Докладвам ви за сведение тези писма.

Информация  за  вписани  в  Част  втора  на  избирателния 

списък, също за сведение, вх. № ЧМИ-06-57 от 15 септември 2017 г., 

ЧМИ-06-57-2  от  18  септември,  съответно  община  Бяла  и  община 

Никола Козлево. Уведомяват ни, че нямат такива избиратели.

Уважаеми колеги, писмо вх. № ЧМИ-06-57 от 15 септември 

2017 г., то също е озаглавено „Част втора на избирателния списък”, 

получили  сме  го  по  електронната  поща,  но  както  виждате  от 

електронното  писмо,  към  което  е  приложено  друго  писмо, 

подписано от секретаря на общината, имаме информация и за броя 

на  подадените  заявления  за  вписване по настоящ адрес.  Имаме и 

общата бройка, която е заявена за отпечатване на бюлетини – хиляда 

броя, тъй като заявленията за вписване по настоящ адрес са 239. От 

писмото на секретаря на общината е видно, че няма избиратели в 

Част втора.

И  една  покана  за  обучение  с  вх.  №  ЦИК-00-593  от 

15 септември 2017 г.

Уважаеми  колеги,  всички  тези  писма  са  за  сведение  във 

връзка с частичните избори на 8 октомври.

В  тази  връзка  и  с  оглед  изпълнението  на  бюджета  на 

Централната избирателна комисия и изплащането на допълнителни 

възнаграждения в определени случаи. Във връзка и с подготовката, 

организирането  и  произвеждането  на  частичните  избори  на  8 

октомври съгласно Вътрешните правила за оценяване изпълнението 

на задълженията от служителите в администрацията и въз основа и 

на проведено работно заседание на 15 септември 2017 г., на което 

беше обсъден въпросът, е извършено атестиране на служителите от 

администрацията от госпожа Манолова като директор на дирекция 

„Администрация”  и  на  тези  служители,  които  са  на  директно 
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подчинение  на  председателя,  от  госпожа  Алексиева.  Всички 

формуляри,  така  както  са  попълнени,  са  публикувани  във 

вътрешната мрежа като приложение към докладната записка, чийто 

номер  прочетох  -  вх.  №  ЦИК-09-165.  Включително  госпожа 

Герасимова  е  подготвила  справки,  които  съдържат  и  тази 

информация,  обобщена  в  табличен  вид.  Едната  справка  е  за 

допълнителните  възнаграждения  съгласно  правилата,  приети  с 

протоколно  решение  от  13  юни  2017  г.,  разпределението  на 

допълнителните възнаграждения през м. септември за служителите 

от  администрацията  и  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия.

Моля, колеги, да ги погледнете и да ги гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, Централната избирателна комисия трябва 

да одобри така направените оценки, въз основа на които да се вземе 

решението за допълнителни възнаграждения.

Колеги, режим на гласуване.

Отменям  гласуването,  тъй  като  не  съумяхме  всички  да 

гласуваме. Много ви моля, запознайте се и след това ще подложа на 

гласуване.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

само ви предлагам, разбира се, може да не се съгласите, да сложим 

максималните три точки, с едно изключение, на госпожа Красимира 

Манолова. Засега правя само това предложение.

И там за  инициативност  на  госпожа Стоянова  нека  са  две 

точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Мусорлиева,  благодаря  за  забележката  по  отношение  на  госпожа 

Стоянова.  Аз  съм  склонна  да  се  съглася  с  вас  и  да  ревизирам 

оценката си в тази част.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаема госпожо председател,  в 

никакъв случай не ви правия забележка, това не е забележка, а само 
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предложение,  не  бих  си  позволила  да  ви  правя  забележки. 

Единствено  ви  моля,  ако  може,  „Планиране,  организиране  и 

изпълнението на работата” да е три точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  одобряване  на 

извършените  оценки  на  всички  служители,  ведно  с  така 

предложеното разпределение. Режим на гласуване.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  11  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против 

– 8 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги  

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  

Росица Матева).

Колеги,  не  постигнахме  съгласие,  затова  аз  отварям 

дискусията  по  индивидуалната  оценка  на  всеки  един  от  нашата 

администрация. Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Правя процедурно предложение 

по  отношение  на  това  да  се  подложат  на  гласуване  оценките  и 

отделно съответното разпределение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, има предложение по процедура. Има ли друго процедурно 

предложение? Не виждам.

Уважаеми колеги, първо подлагам на гласуване одобрение на 

така  извършените  оценки  за  изпълнението.  Режим  на  гласуване, 

колеги.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Георги  Баханов,  

Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Кристина  

Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  против  –  8 

(Александър  Андреев,Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  

Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  

Росица Матева).
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Уважаеми колеги, не постигнахме съгласие по отношение на 

оценките. Затова аз наистина откривам дискусия индивидуално по 

оценката на всеки един служител от администрацията.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  аз  мисля,  че  след 

като  не  взехме  решение,  тоест  имаме  решение  за  отхвърляне, 

колегите,  които  са  гласували  „против”,  значи  имат  несъгласие  с 

някои от оценките и моля да кажат мотивите си. Може да ни убедят 

и  нас  в  противното и  ние да  решим по друг  начин да  променим 

оценките. Няма какво да си губим времето тук.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа  Мусорлиева  направи  своите  предложения  в  тази  връзка. 

Колеги, други? Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Подкрепям  Мария  Мусорлиева  по 

изказаните  становища  за  оценките  на  Красимира  Манолова  и  на 

Николай Желязков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Искам  да  направя 

процедурно предложение. Очевидно няма никой, който да е ан блок 

против всички оценки. Дайте да гласуваме един по един най-напред, 

за да видим кои са спорните оценки и около тях да се води дискусия. 

За да изчистим списъка от тези, които не са спорни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  това 

предложение  е  логично.  Отворила  съм  оценките  от  госпожа 

Манолова.  Първото  лице,  на  което  е  направила  оценка  госпожа 

Манолова,  е  господин  Желязков  в  качеството  му  на  главен 

юрисконсулт.  Уважаеми  колеги,  виждате  оценката  и  виждате 

забележката.

Колеги, запознахме се с тази оценка, предполагам. Имаме ли 

коментари? Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  не  съм  съгласна  с 

оценката на господин Желязков. Смятам, че резултатите не са добри. 
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Нееднократно всички ние сме свидетели, че подготвени проекти на 

документи,  примерно  договори,  се  налага  след  това  да  бъдат 

коригирани, както и да се правят промени, които са ненавременни. 

Мисля,  че  това  е  недобре  свършена  работа  и  то  нееднократно. 

Поради  какви  обстоятелства  се  допускат  тези  грешки,  не  мога  в 

момента да твърдя категорично, но смятам, че причините не са тези, 

посочени  във  възраженията  на  господин  Желязков,  който  дори 

счита,  че  оценките  му  са  занижени.  Това  е  моето  мнение  и  то 

мнението ми е въз основа на случаите, когато ми се е налагало пряко 

да работя с него. Не коментирам други случаи извън тези.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. Да разбирам, че вие не сте съгласна с оценката по 

Показател  2,  която  считате,  че  трябва  да  бъде  в  първата  графа. 

Директно, без показателите, вие предлагате оценка 3. Записах

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Категорично  подкрепям  колегата 

Нейкова в това изказване и в тази част.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, други предложения? Не виждам.

Колеги,  в  зала постъпи предложение оценката  на господин 

Желязков да бъде като степен на оценка, оценка 3. Уважаеми колеги, 

подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева,  Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов);  

против –  8 (Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  

Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова, Севинч Солакова).

Уважаеми  колеги,  това  предложение  не  постигна 

необходимото мнозинство.

Заповядайте за отрицателен вот.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  гласувах  „против”  не 

водена от съображенията, с които беше мотивирано предложението, 

направено от колегата Нейкова, а считам, че след като ние сме дали 

възможност  на  директора  на  дирекция  „Администрация”,  би 

следвало да се съобразим докато госпожа Манолова изпълнява тази 

длъжност. Подобен за мен е и случаят, без да взимам повече думата, 

с оценките,  които се дават пряко от председателя на Централната 

избирателна комисия, колкото и примерно аз лично също да имам 

някои  съображения  и  несъгласия.  Считам,  че  след  като  сме 

установили някакъв ред по отношение кой да оценява, би било редно 

да се съобразим с тези оценки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, за предложение господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Аз  искам  да  направя  едно 

компромисно предложение. Както и вие предложихте одеве в самите 

показатели по т. 2 „Качеството на работа” да стане една точка. Това 

няма да промени крайната оценка,  резултатите отново ще останат 

добри, но с 10 точки вместо 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Записах, господин Арнаудов.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. Уважаеми колеги, тъй като колегите се запознават в 

момента,  аз ще отменя гласуването, за да се запознаят в детайл и 

след това ще го повторя.

Колеги,  докато  се  запознавате  в  детайл,  господин  Баханов 

също иска да изкаже отрицателен вот. Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  гласувах  против 

предложението  на  колегата  Арнаудов,  както  и  против 

предложението преди малко на колегата Нейкова, с оглед на факта, 

че  всеки  от  нас  има,  предполагам,  частично  наблюдение  върху 

работата на всеки един от служителите в администрация – било по 

изпълнение  или  изготвяне  на  договори,  било  по  реакция  по  друг 

въпрос или проблем. Считам, че единствено директора на дирекция, 
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на когото сме дали право да оценява цялостната работа и той има 

поглед  върху  цялостната  работа  на  конкретния  служител  в 

администрацията, а всеки от нас има частично наблюдение и оценка, 

затова поддържам и становището на колегата Ганчева, че щом сме 

дали право на директора да прави оценка… Ако не, да й изземем 

тези функции и ние да даваме оценка на всеки един от колегите от 

администрацията,  след  като  в  случая  това  правим.  Просто  да  си 

прегласуваме онова протоколно решение, с което сме дали правото 

на  директора  да  оценява  и  да  започнем  един  по  един  ние  да  ги 

оценяваме всеки път. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Уточнете, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моето предложение беше да гласуваме 

за всеки поотделно, за да видим кои оценки на госпожа Манолова 

Комисията  приема  и  кои  са  спорни.  Не  съм  правил  да  правим 

обсъждане  и  допълнителни  предложения.  Оттам  насетне  по 

отношение  на  спорните  оценки  ние  действително  имаме  два 

възможни подхода:  единият е  Комисията да изземе функциите на 

госпожа Манолова и да коригира оценките, но другият, който според 

мен  е  по-разумен,  е  да  ги  върнем  на  госпожа  Манолова,  за  да 

направи  нови  предложения,  като  се  съобрази  с  мнението  на 

Комисията. И това би трябвало да се уточни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз също смятам, че следва да 

изясним ситуацията, в която се намираме, с оглед на това дали ще 

обсъждаме  и  коригираме  оценките  на  госпожа  Манолова  или  не. 

След  като  в  правилата,  които  сме  одобрили,  които  се  наричат 

„Вътрешни правила за оценяване изпълнението на задълженията от 

служителите  в  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия за определяне на допълнителни възнаграждения”, ние сме 

записали,  че  оценките,  които  директора  на  дирекция 
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„Администрация” прави, се одобряват от Централната избирателна 

комисия.  След  като  тези  оценки  се  одобряват  от  Централната 

избирателна  комисия,  смятам  че  Комисията  има  право  да  ги 

коригира,  ако  не  е  съгласна  с  тях.  Ако  нямаме  право  да  ги 

коригираме и сме делегирали изцяло правомощията на директора на 

дирекция „Администрация” да прави оценяването, на което ние не 

можем да влияем – дали в зала или извън зала по коридорите и в 

кабинетите - както казват колегите, тогава би следвало изобщо да не 

ги  одобряваме.  На  база  на  тези  оценки  да  се  направи 

остойностяването, което ние евентуално да одобрим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че ситуацията ни е ясна, така че връщам към първи служител. До 

този момент ние видяхме гласуванията си, чухме предложението на 

господин  Арнаудов,  може  би  да  го  повторя.  Господин  Арнаудов 

предлага по Показател 2 оценката да бъде не 2, а в първа графа.

Така  че,  уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  това 

предложение, направено от господин Арнаудов.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева, Цветозар  

Томов); против – 8 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова).

Уважаеми  колеги,  и  това  предложение  не  постигна 

необходимото съгласие. 

Сега, колеги, аз ще подложа на гласуване – по процедура съм 

длъжна – и предложението, което е дала госпожа Манолова. И оттук 

насетне само да ви информирам, в зависимост от резултата имаме 

два варианта. Единият е да оставим разглеждането за по-късно, ако 

не постигнем необходимото мнозинство.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на 

госпожа Манолова.
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Георги Баханов,  Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Кристина  

Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов);  против – 6 (Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева).

Уважаеми  колеги,  по  отношение на  господин  Желязков 

приехме предложението на госпожа Манолова. Лично аз, колеги, се 

радвам за дебата, който започна в зала, защото е редно членовете на 

Централната  избирателна  комисия  в  случаите,  в  които  имат 

несъгласие,  или в случаите,  в  които виждат,  че  съответна  работа, 

възложена  от  ЦИК  не  се  извършва  с  необходимото  качество,  да 

изкажат това свободно.

Колеги,  продължаваме  със  следващата  оценка  –  това  е  по 

отношение  на  госпожа  Богданова.  Заповядайте,  госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Нека разделяме (съжалявам, че ще 

използвам  принцип  от  медиацията),  личността  няма  нищо  общо. 

Всички тук са симпатични, нека не припокриваме отношението си 

към  личността  на  когото  и  да  било  с  оценката  за  работата. 

Проблемът никога не е в  личностите.  Всички са еднакво добри и 

свестни хора.

Без  да  имам  нищо  против  личността  на  самата  Лили 

Богданова,  която  е  прекрасна,  съм  категорично  против  високата 

оценка, дадена от либералната госпожа Манолова. Освен това пък на 

фона на от мен компромисно натиснатото зелено копче за господин 

Желязков, тоест в много плюс на предложението на Манолова, само 

и само да бъде приета характеристиката, тук пък да се изравняват 

тези  две  длъжности  и  свършената  работа,  абсолютно  не  съм 

съгласна.

Затова предлагам от втората колонка т. 2 да мине към първата 

колонка и т. 3 да мине към първата колонка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Мусорлиева.  Преди да дам думата  и на  господин  Пенев, 

много  ви  благодаря  за  думите,  които  казахте.  Да,  така  е,  ние  не 

оценяваме личността, ние оценяваме професионалното поведение и 

резултатите професионално от работата на съответните служители. 

Записах вашето предложение.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Като се присъединявам към казаното 

от  колегата  Мусорлиева,  аз  също  смятам,  че  изпълнението  в 

работата  на  двамата  главни  юрисконсулти  не  може  да  бъде 

приравнена в никакъв случай като еднакво добро. Също считам, че 

беше  прекалено  завишена  оценката  на  колегата  Желязков,  но  в 

случая освен че поддържам предложенията на колегата Мусорлиева, 

считам,  че  и  по  отношение на  количество  на  работа  изобщо  е 

несъпоставимо  количеството  работа,  което  извършват  двамата 

главни юрисконсулти.  Поради което  предлагам по  този  показател 

оценката да бъде две точки.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно се съгласявам и за да 

няма  две  предложения,  обединявам  моето  предложение с 

предложението на колегата Пенев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други предложения? Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  това,  което 

предложиха колегите Мусорлиева и Пенев,  отново към правилата, 

които сме приели, би следвало да прочетем какво означава оценка 

„Добри  резултати”  и  какво  означава  оценка  „Задоволителни 

резултати” и на коя от двете отговарят нашите колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  постъпилото  в  зала  предложение 

оценката  на  този  главен  юрисконсулт  по  т.  1  да  бъде  във  втора 

колона, по т. 2 и по т. 3 – в първа колона. И останалите да останат 

неизменени.

Колеги, подлагам на гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 

Алексиева,  Камелия Нейкова,  Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев);  против  –  7 

(Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.  Колеги,  това  предложение не  постигна 

необходимото мнозинство. Други предложения не постъпиха в зала, 

поради  което  подлагам  на  гласуване така  направената  оценка  от 

директора на дирекция.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (  Георги  Баханов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова,  Севинч  Солакова,   Цветозар  Томов);  против  –  7 

(Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Камелия  

Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева).

Уважаеми  колеги,  тъй  като  не  постигнахме  тук  решение, 

отлагам разглеждането, нека да премислим още веднъж.

Продължаваме  със  следващата  оценка.  Колеги,  следващото 

лице е госпожа Радославова. Имаме ли коментари тук? Не виждам 

коментари.

Колеги, подлагам на гласуване тази оценка.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов). 

Благодаря.  Колеги,  следващата  оценка  е  на  госпожа 

Герасимова. Запознаване и предложения. Не виждам предложения.

Колеги,  подлагам  на  гласуване така  направеното 

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов). 

Колеги,  следващото  предложение е  на  госпожа Пеовска. 

Коментари? Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ: Предлагам  оценката  да  бъде  „много 

добра”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, постъпи предложение в зала. Има ли други предложения? Не 

виждам.

Колеги, постъпи  предложение оценката на  госпожа Пеовска 

като степен на оценка да е оценка № 1 – много добри резултати. 

Гласуваме.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ивилина  

Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Цветозар  Томов);  против  –  6 

(Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мартин 

Райков, Росица Матева, Севинч Солакова).

Колеги,  това  предложение не  постигна  необходимото 

мнозинство.

Подлагам на  гласуване одобряването на така направената от 

госпожа Манолова оценка.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  

Румяна  Сидерова,  Цветозар  Томов,  Иванка  Грозева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина Стефанова,  Мартин Райков,  Росица Матева,  

Севинч Солакова); против – 1 (Георги Баханов).
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Благодаря. Колеги, следващият служител е  госпожа Жекова. 

Моля, запознайте се. Имате ли предложения? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване тази  оценка,  която  ни  е 

предложила госпожа Манолова.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов). 

Благодаря. Следващият служител е госпожа Тихолова. Моля, 

запознайте се. Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  предлагам  по  т.  2  „Качество  на 

работа” да получи три точки, съответно крайният резултат ще бъде 

„Много добри резултати”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други предложения?

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване направеното  от 

господин Цачев предложение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Цветозар Томов); против – 3 (Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Севинч Солакова). 

Уважаеми  колеги,  оценихме  изпълнението  на  госпожа 

Тихолова с промяната, предложена от господин Цачев.

Следващият  служител  е  господин  Кирил  Пенев.  Колеги, 

запознайте  се.  Имате  ли  предложения по  отношение на  господин 

Кирил Пенев? Няма предложения.

Подлагам  на  гласуване оценката,  предложена  от  госпожа 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов). 

Благодаря.

Колеги,  следващият  служител е  господин Русинов.  Колеги, 

моля запознайте се. Имате ли предложения? Не виждам.

Подлагам на гласуване така направената оценка.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов). 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,  по принцип за 

господин Русинов аз лично считам,  както и доста от колегите,  че 

количеството  на  работата  трябва  да  е  най-високото  възможно, 

просто тук се отчита, че за този период той е в отпуск. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, следващ служител е госпожа Тошева. Моля, запознайте се.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  аз  предлагам  по  отношение 

количество  на  работа  показателят  да  бъде  три  точки  вместо  две. 

Това няма да промени общата оценка, тя ще бъде пак „Много добри 

резултати”, но знаем, че Лили Тошева е най-натовареният служител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  Не 

виждам други предложения.

Колеги,  подлагам на  гласуване предложението на господин 

Пенев и останалата част на оценката.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова, Цветозар Томов); против – 3 (Иванка Грозева, Йорданка  

Ганчева, Севинч Солакова). 

Благодаря. 

Колеги,  следващият  служител  е  госпожа Лазарова.  Моля, 

запознайте се. Имате ли коментари, колеги? Не виждам.

Колеги,  в  такъв  случай  подлагам  на  гласуване  така 

предложената оценка.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  

против – 1 (Ивилина Алексиева).

Благодаря.

Колеги, продължаваме с госпожа Стоянова. Моля, запознайте 

се. Не виждам предложения.

Колеги, подлагам на гласуване така предложената оценка.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов). 

Благодаря. 

Колеги,  следващата  оценка  е  на  госпожа Благоева.  Моля, 

запознайте се. Не виждам коментари.

Колеги, подлагам на гласуване тази оценка.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  
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Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов). 

Благодаря. 

Следващият  служител  е  госпожа Ямачева.  Колеги, 

коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така предложената оценка.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов). 

Благодаря. 

Колеги,  приключихме  с  оценките,  направени  от  госпожа 

Манолова.

Преминаваме на оценките, предложени от мен, като, разбира 

се, колеги, аз ще се съобразя с мнението ви по отношение на всеки 

един от лицата, които аз оценявам.

Първа  би  следвало  да  бъде  госпожа  Манолова.  Моля  за 

вашите предложения. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам т. 2 „Качество” да отиде в третата колонка. „Планиране и 

организиране изпълнението” също да отиде в третата колонка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други предложения? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване така  направените 

предложения.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  

Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  
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Цветозар Томов); против – 4 (Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  

Румен Цачев, Севинч Солакова). 

Уважаеми  колеги,  след  това  е  оценката  на  господин 

Желязков.  Виждате,  колеги,  и  ви  моля  да  ви  дам  разяснение  на 

микрофон. Дала съм максимален брой точки на господин Желязков в 

качеството  му на финансов контрольор,  защото до този момент в 

зала  или  лично  при  мен  не  е  докладвано  господин  Желязков  в 

качеството му на финансов контрольор да е допускал забавяне или 

грешки, свързани с финансовия контрол. Но, колеги, направила съм 

забележка,  че  считам,  че  съвместяването  на  двете  функции  – 

финансов контрольор и главен юрист – очевидно води до по-лошо 

изпълнение на една от двете функции. Разбира се, колеги, ако вие 

имате  лични  наблюдения,  различни  от  моите,  то  това  би  било 

основание за промяна на оценката.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Моят опит от документите, които са ми 

предоставени от господин Желязков като финансов контрольор във 

връзка  с  изплащане  на  възнаграждения  на  общински избирателни 

комисии,  е,  че  документите  след  получаването  им в  Централната 

избирателна  комисия  и  завеждането  им  в  деловодството  бързо 

преминават  през  счетоводството,  видно  от  датите,  които  носят 

справките.  При господин Желязков  специално тези,  които  аз  съм 

докладвала, се забавят повече от седмица.

Така  че  моето  предложение  е  в  т.  3  да  бъде  оценен  с  две 

точки и качеството на работа – също с две точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други  предложения?  Уважаеми  колеги,  не  виждам  други 

предложения. 

Подлагам на гласуване предложението, направено от госпожа 

Матева по т. 2 и по т. 3 оценката да отиде във втората колона.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

45



Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева);  против – 

6 (Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  

Бойкинова, Румен Цачев, Севинч Солакова).

Уважаеми  колеги,  това  предложение не  постигна 

необходимото мнозинство.

Подлагам на гласуване така предложената от мен оценка.

Гласували  17 членове на  ЦИК:  за  –  13 (  Владимир Пенев,  

Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов);  против – 4  (Александър Андреев, Бойчо 

Арнаудов, Камелия Нейкова, Росица Матева).

И,  уважаеми  колеги,  остана  госпожа  Стоянова.  Моля, 

погледнете. Коментари?

Макар  че  съм  добър  математик,  колеги,  в  случая  не  съм 

съумяла да сметна правилно. Общата оценка е 10 точки, колеги. И 

оценка № 2 „Добри резултати”.

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  

против – 1 (Мария Мусорлиева).

Благодаря. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  гласувах 

„против”, защото считам, че въобще качеството на личен сътрудник 

на  госпожа  председателката,  на  който  тя  има  право,  в  нашата 

институция малко противоречи с длъжностната характеристика. По 

същия начин това ще се отрази на следващите сътрудници, защото 

нямаме ясна представа за това тя ли трябва да си избира човек или 

ние трябва да поставяме някакви условия. Ако тя трябва да си го 
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избира, тя трябва да си определи какъв човек й върши работа. Но 

тогава ние не би следвало нито да имаме поглед върху това какво 

той прави, нито можем да дадем обективна оценка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Мусорлиева.

Уважаеми  колеги,  госпожа  Богданова  остана.  Това  е 

формулярът  на  трета  страница  на  предложението  от  госпожа 

Манолова.  Оставихме  тази  оценка  финално,  за  да  обмислим  още 

веднъж и да можем да постигнем необходимото мнозинство в ЦИК.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Предлагам  по  пункт  1  „Количество 

работа”  да  дадем  оценка  две  точки,  а  то  пункт  2  „Качество  на 

работа” една точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други предложения? Към настоящия момент не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  

Цветозар  Томов);  против  –  7 (Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря.  Колеги,  това  предложение не  постигна 

необходимото мнозинство.

Уважаеми колеги, подлагам на  гласуване предложението на 

госпожа Манолова.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов);  против – 4 (Владимир Пенев, Камелия Нейкова,  

Мария Мусорлиева, Росица Матева).
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Благодаря. Колеги, има и тук решение.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Уважаеми  колеги,  гласувах 

„против”,  защото  се  видя,  че  за  безпрекословно  много  добре 

подпомагащите  ни  хора  към  администрацията  оценките  са 

безспорни  и  са  изцяло  в  „зелено”.  Тоест  няма  смисъл  –  дали  е 

госпожа Богданова, дали е господин Желязков – няма смисъл да се 

залъгваме повече в тази Комисия, че този състав на  юридическия 

отдел  върши  най-доброто,  с  което  подпомага  Централната 

избирателна комисия.  Разбира се,  в  кулоарите това  е  непрекъснат 

разговор, но в зала по-малко се изразява.

Затова предлагам след 8  октомври, след частичните избори 

наистина да разгледаме факта, че са ни необходими млади и можещи 

юристи,  да  разгледаме  действително  сериозното  ми  предложение 

господин  Желязков да остане финансово контрольор, ако дотогава 

няма  назначен  такъв  и  да  приведем  един  от  най-важните  за 

централна избирателна комисия отдели във вид, подходящ и удачен 

за централна избирателна комисия. Този вариант – няма смисъл да 

се лъжем – не е удачният вариант за юридически отдел. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Мусорлиева.  Използвам ситуацията  да изразя  пълната  си 

подкрепа към вашето предложение.

Уважаеми колеги, за да приключим с процедурата, сега ще 

дам  думата  на  госпожа Солакова.  Следваща  ще  бъде  госпожа 

Сидерова, след това госпожа Цанева.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  с  оглед  на 

извършеното  оценяване  от  съответните  ръководители  и 

утвърждаването с решение от Централната избирателна комисия на 

оценките,  предлагам  да  одобрим  разпределението  така  както  го 

виждате,  без  промяна  в  частта  по  отношение  на  членовете  на 

Централната  избирателна  комисия  в  рамките  на  свободните 

средства,  така  както  ги  е  посочила  госпожа  Герасимова,  главен 
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счетоводител,  а  да  се  извърши  съответното  преизчисление  в 

останалата част по отношение на Красимира Манолова и колегите от 

администрацията на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

гласуване на направеното предложение.

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

Владимир  Пенев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов). 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моя папка вижте 

писмо, което е адресирано до общинските избирателни комисии с 

оглед  приетото  днес  Решение  №  4886,  докладвано  от  колегата 

Цачев, че следва при отваряне на помещенията при частични и нови 

избори да прилагат това решение, а не досега посоченото в Решение 

№ 4417. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Имате  ли 

въпроси, колеги? Трябва ли време за запознаване?

Режим на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов). 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-07-

124 (и писмото, и преводът са в моя папка) е пристигнало писмо от 

Анка  Турку,  професор  и  изследовател  в  катедра  „Политически 

науки” в университета на Централна Флорида, САЩ. Госпожа Турку 

ни моли за сведение за участвалите в избори извън страната,  тъй 

като не е намерила данни за 1991, 1994, 1997 и 2001 г. В издадения 

Бюлетин 2001 има такива данни, намерили сме ги. По отношение 

периода  1991-2001  г.  има  една  обща  дискета  на  Математически 
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колектив „Избори”. Тя обаче ще трябва допълнително да се отвори, 

тъй  като  тя  е  несъвместима  с  новите  версии и  да  извадим оттам 

данните за  съответните видове избори,  доколкото ги има, и да ги 

изпратим на  госпожа  Турку  по  имейла.  Това  са  публични данни, 

изпращали сме и на други изследователи във Великобритания и на 

други места, знаете.

Моля  да  гласувате  да  се  извърши  тази  дейност,  за  да 

изпратим данните с придружително писмо по имейла. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на 

госпожа Сидерова.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря.  Колеги,  правя  ви  предложение  да  възложим  на 

нашата администрация всички тези данни, които ние ги имаме и на 

електронен носител в какъвто и да било формат, да бъдат приведени 

съобразно  формата,  в  който  могат  да  се  публикуват  на  нашата 

интернет  страница  и  да  се  публикуват  като  резултати  при 

съответните  видове  избори.  По  този  начин  ще  облекчим 

потребителите и няма да се налага да получаваме такива писма.

Колеги, режим на гласуване.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Имате ли още доклади, госпожо Сидерова? Не.

Едно  съобщение  във  връзка  с  докладвана  преписка  от 

госпожа Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, както ви докладвах 

във  връзка  с  днес  взетото  решение  за  освобождаване  на  член  на 

Общинската  избирателна  комисия  –  Трън,  междувременно  са 

пристигнали документите в оригинал, така че заявлението вече ще 

се прикрепи към преписката в оригинал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, останаха двама докладчици – аз и госпожа Цанева.

Уважаеми колеги, няколко доклада имам. На първо място, за 

сведение във вътрешната мрежа е публикуван протокол от работната 

ни  среща  с  Държавната  агенция  „Електронно  управление”  и 

Централната избирателна комисия.

На второ място,  уважаеми колеги,  получили сме покана за 

участие в националния празник на Република Корея,  който ще се 

състои  на  3  октомври 2017 г.  Отново за  сведение и по преценка, 

колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  На  следващо 

място, уважаеми колеги, и във връзка с предходен доклад, спомняте 

си,  че  на  миналото  заседание  ние  взехме  решение  да  привлечем 

експерт  от  „Информационно  обслужване”  АД,  който  да  ни 

подпомогне  във  връзка  с  обсъждането  на  криптографския 

инструмент и да вземе участие заедно с госпожа Ганчева и с мен в 

срещата на  експертната  група по изборни въпроси.  В тази връзка 

днес сутринта беше докладвано, че е изпратено писмо до господин 

Филипов и че той е определил господин Станев.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка  има 

предложение, нарича се „Проект договор”,  моля да го погледнете. 

Това е проект на договор с господин Станев.

Уважаеми колеги, предлагам възнаграждение в размер на 500 

лева. Има ли други предложения?

Колеги,  подлагам  на  гласуване  този  договор,  но  нека  той 

преди да бъде подписан да се съобрази с последните договори от 

същия тип и възнаграждение 500 лева.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов); против – 2 (Росица Матева, Румяна Сидерова).

Благодаря.  Госпожо  Сидерова,  заповядайте  за  отрицателен 

вот.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Гласувах  „против”  само  с  оглед 

обстоятелството, че считам, че възнаграждението е занижено с оглед 

обема и характера на работата, която изпълнява господин Станев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз гласувах „против” заради 

текста на договора, който ни е предложен и който за пореден път не 

отговаря на одобрения от Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, моля ви да отворите в моя папка подпапка „ТПО”. Моля да 

погледнете всички вътрешни предложения. Уважаеми колеги, това е 

преписка, свързана с прекратяване на трудовото правоотношение с 

госпожа  Стоянова  и  съответно  предложение  за  сключване  на 

договор с господин Владимиров. Моля да се запознаете, след което 

ще направя кратък доклад.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Независимо  че  по  обективни 

причини не бяха на дебата във връзка с обезщетението на госпожа 

Стоянова, отново ви предлагам освобождаването й да стане по чл. 

331 с шест заплати, точно предвид това, че тя е една година преди 

пенсиониране. Това ми е предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, в зала постъпи предложение, винаги подлагаме на гласуване 

постъпилото  предложение  в  зала  и  след  това  предложението  на 

докладчика.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  имам  въпрос  с  оглед 

направеното предложение по чл. 331 дали е предвидено в рамките на 

този  месец,  защото  казахте,  че  е  считано  от  утре.  Каква  сума  е 

предвидена от главния счетоводител за изплащане.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Подкрепям  предложението  на 

колегата Мусорлиева, тъй като в противен случай Дейзи Стоянова 

няма да получи и нормално обезщетение, то ще бъде в рамките на 

160 или 170 лева. Мисля, че е некоректно спрямо нея. Поддържам 

предложението на колегата Мусорлиева освобождаването да бъде по 

чл. 331, а не по чл. 328.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  По 

отношение на изплащането – изплащането може да се осъществи не 

в рамките на утрешния ден. Разполагаме с финансов ресурс за такъв 

тип плащания.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване първо постъпилото 

в  зала  предложение  от  госпожа  Мусорлиева  –  чл.  331  и  шест 

възнаграждения.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Стефанова,  Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  Росица Матева,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  

против – 1 (Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  и  сега  във  връзка  с  прекратяване  на 

трудовото  правоотношение  утре  предлагам  да  сключим  трудов 

договор  с  господин  Иван  Владимиров.  Ще  ви  направя  кратко 

представяне на господин Владимиров.

Господин  Владимиров  е  завършил  право,  придобил  е 

правоспособност,  има около четири години юридически  опит при 

съдия  изпълнител  и  при  синдик.  Желае  да  промени  насоката  на 

своето бъдещо развитие в правната материя. Счита, че Централната 

избирателна комисия е един орган, който заслужава изключителен 
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респект.  За  него  ще  бъде  чест,  както  той  ми е  казал,  да  положи 

усилия за работа в Централната избирателна комисия.

Уважаеми  колеги,  докато  качат  биографията  на  господин 

Владимиров, която чакам, бих искала да ви кажа какво предлагам. 

Предлагам  трудов  договор  със  срок  за  изпитване  в  полза  на 

работодателя  шест  месеца,  същия  трудов  договор,  който  беше 

сключен с госпожа Стоянова, при същите условия, при които беше 

сключен  към  началото  с  госпожа  Стоянова,  и  при  същата 

длъжностна  характеристика,  която  беше  за  госпожа  Стоянова. 

Изчакваме в момента да публикуват CV-то.

Колеги,  докато  се  качи  автобиографията  във  вътрешната 

мрежа давам думата на последния докладчик госпожа Цанева и след 

това ще върна.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е качена 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-166 от 19 септември 2017 г. от 

главния юрисконсулт Николай Желязков. Докладната записка е във 

връзка  с  възникналите,  ако  мога  така  да  кажа,  проблеми  след 

спечелване  на  обществената  поръчка  за  таксиметрови  услуги,  а 

именно, че фирмата, която спечели, има задължения, които са над 1 

на сто от сумата на годишния оборот. Чакаме от фирмата да внесат 

известна част от задължението си, за да може да падне под 1 на сто, 

колкото е позволено, но към момента нямаме такава информация. 

Господин Желязков е описал, че лицето за контакт отсъства, той не е 

получил информация за действията им към момента и с настоящата 

докладна информира ЦИК за възникналите обстоятелства.

Това е за сведение към момента. Надявам се скоро да имаме 

някакво развитие. 

Аз  имам  и  едно  предложение  да  приемем  протоколно 

решение, тъй като явно и целият септември ще мине в изясняване на 

тези обстоятелства, да бъдат изплатени направените разходи както 

от администрацията, така и от членовете на ЦИК за м. септември за 

таксиметров транспорт.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, така представения доклад е в две части, защото 

представлява сложен фактически състав така изнесеният доклад.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване възстановяване на 

сумите, разходвани до този момент по ваучери.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против 

–  5 (Александър  Андреев,  Росица  Матева,  Камелия  Нейкова,  

Мартин Райков, Румен Цачев).

Уважаеми колеги, нека предложенията в другата част да ги 

разгледаме  на  следващото  заседание  на  ЦИК,  като  извършим 

необходимото проучване от юридическа гледна точка.

Колеги,  връщам,  автобиографията  е  публикувана  във 

вътрешната мрежа. Моля да се запознаете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, видяхте биографията на господин Иван Владимиров.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване сключване  на 

договор  с  господин  Владимиров  на  позиция  „асистент  на 

председателя”  при  условията  със  срок  за  изпитване  в  полза  на 

работодателя  за  шест месеца със  същото  възнаграждение,  с  което 

встъпи  госпожа Дейзи  Стоянова,  и  със  същата  длъжностна 

характеристика, по която работеше госпожа Стоянова. От утре.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мартин Райков,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 2 (Владимир Пенев, Мария 

Мусорлиева).

Благодаря. Заповядайте за отрицателен вот.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, изобщо не съм 

против младо момче, което не познавам, тоест съм за всички млади 

хора,  които след толкова квалификация са склонни да изпълняват 

длъжността  „секретарка”.  Но  исках  да  кажа,  че  поддържам 

предишния си отрицателен вот, в който казах, че гласувам „против” , 

защото все още не разбрах госпожа председателката ли си определя 

и  тя  няма  яснота  по  въпроса  кой  да  бъде  назначен  –  тогава 

Централната избирателна комисия не трябва да се бърка и това, че 

ние  имаме  въобще  някакви  мнения  по  въпроса.  Това  ми  е 

отрицателния вот. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  за  сведение,  в  петък  от  Държавната  агенция „Електронно 

управление”  са  се  обадили  в  кабинета  ми,  за  да  попитат  ние  ще 

изпращаме ли Приложение № 2-Ж. Моят асистент е отговорил, че 

ще ми предаде информацията, предаде ми информацията.

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия, свиквам следващото в четвъртък, 

10,30 ч. И, колеги, след 25 минути сме на среща.

(Закрито в 13,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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