
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 571

На 28 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: Александър Андреев

2. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Росица Матева

3. Регистрация на социологическа агенция за екзит пол. 

Докладва: Румяна Сидерова

4.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват:  Метин  Сюлейман,  Георги  Баханов,  Ерхан 

Чаушев.

5.Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладват: Метин Сюлейман, Александър Андреев

5а.  Предложение  до  Президента  на  Република  България  за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Звиница, община 

Кърджали, област Кърджали.

Докладва: Ерхан Чаушев

6. Доклади по писма.

Докладват: Камелия Нейкова, Роси;а Матева,



Таня Цанева, Иванка Грозева, Севинч Солакова,

Кристина Стефанова, Владимир Пенев, Георги Баханов

7. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,

Ивайло Ивков, Владимир Пенев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,   Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  Ганчева, 

Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 

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

Сидерова и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВА: Мария Мусорлиева

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Севинч Солакова – секретар. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  17  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  състава  на ОИК, 

докладчик – господин Андреев.

2. Доклади по дела, жалби и сигнали, докладчици:  госпожа 

Иванова, госпожа Бойкинова и доколкото разбрах и госпожа Матева, 

така че в момента допълвам госпожа Матева.

3. Регистрация  на  социологическа  агенция  за  екзит  пол, 

докладчик – госпожа Сидерова.
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4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения, докладчик – господин Сюлейман.

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК, докладчици - господин Сюлейман и господин Андреев.

6. Доклади  по  писма  с  докладчици:  госпожа Нейкова, 

госпожа Матева,  госпожа Цанева,  госпожа Грозева,  госпожа 

Солакова, госпожа Стефанова, господин Пенев и аз.

7. Разни с докладчици аз, госпожа Ганчева и господин Ивков.

Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения в 

така предложения дневен ред? Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, да ме включите в доклади 

относно  отваряне  на  запечатани  помещения  и  една  нова  точка  – 

постановления  на  районни  прокуратури,  тъй  като  има  едно 

постановление за прекратяване, на което ще изтече срокът и трябва 

да решим какво да направим. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Баханов, възразявате ли да ви включа в доклади по писма, за да не 

допълваме  с  нови  точки  дневния  ред?  Благодаря  ви,  господин 

Баханов.

Други предложения? Не виждам.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

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

Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Благодаря.  Колеги,  уведомиха  ме,  че  ще  закъснеят  по 

обективни  причини  господин  Пенев и  госпожа Сидерова,  а 

доколкото ми е известно,  госпожа Мусорлиева е в командировъчни 

днес.
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Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния 

ред  –  проект  на  решение относно  промяна  в  състава  на  ОИК. 

Заповядайте, господин Андреев.

Точка 1.  Проект на  решение относно промяна в състава на 

ОИК.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в моята папка има проект за  решение № 4871. 

Става въпрос за временна замяна на основание чл. 82, ал. 2…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Спрете, 

господин Андреев!

Можете да продължите.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В моята папка е качен проект на 

решение за  временно  заместване  на  член  на  Общинската 

избирателна комисия – Никола Козлево, на основание чл. 82, ал. 2. В 

предходните  заседания ви  докладвах  постъпилото  писмо  от 

Общинската избирателна комисия – Никола Козлево, във връзка с 

неявяването  в  заседания на  един  от  членовете  на  Общинската 

избирателна  комисия,  а  именно  Ирина  Петрова,  която  поради 

обективни  причини,  доколкото  беше  установено  в  имейла  на 

Общинската избирателна комисия, който докладвах в предходното 

заседание, е в чужбина, тоест не може да участва в  заседанията на 

Общинската избирателна комисия. А знаем, че там за 8 октомври са 

насрочени  избори,  с  оглед  на  което  приехме  в  предходното 

заседание протоколно решение да изпратим писмо до политическата 

сила,  която е  излъчила предложението,  за  замяна на  отсъстващия 

член на Общинската избирателна комисия и до самата Общинската 

избирателна  комисия.  Писма,  с  които,  от  една  страна,  да  бъде 

предложен от страна на политическата сила член, който да замести 

отсъстващия, а по отношение на Общинската избирателна комисия с 

оглед  установяването  на  обективната  невъзможност,  тъй  като  в 

имейла не е посочено кой и как е установил, че лицето отсъства от 

страната,  да  обективират  това  в  протокол  от  заседание  на 
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Общинската  избирателна  комисия,  за  да  може  ние  вече  да 

пристъпим към постоянното заместване на съответния член.

В тази връзка постъпи предложение във вчерашния ден,  за 

което е са изпратени два имейла, единият е с вх. МИ-15-329/1 от 21 

септември 2017 г., другият е вх. МИ-11-14-1 от 26 септември 2017 г. 

Заведени са под различни номера,  като с  втория входящ номер е 

изпратено новото предложение, което е за заместване временно на 

члена  на  Общинската  избирателна  комисия  с  Живко  Атанасов 

Костов,  чиито  документи  са  приложени  още  към  първото 

предложение,  със  съответната  диплома и  копие от  личната  карта. 

Дипломата е „Бакалавър социална педагогика”.

В тази връзка ви предлагам да вземем  решение, с което до 

завръщането на титуляра Ирина Петрова да назначим временно като 

член на Общинската избирателна комисия Живко Атанасов Костов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев.

Колеги? Не виждам коментари.

Уважаеми колеги, подлагам на  гласуване така предложения 

ни проект на решение.

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – 1 

(Георги Баханов).

Благодаря. Колеги, това е Решение № 4893-МИ/НР.  

Преминаваме към  точка втора   - доклади по дела, жалби и 

сигнали. Първи докладчик е госпожа Иванова. Заповядайте.

Точка 2. Доклади по дела, жалби и сигнали.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, по  електронната поща 

на Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Шемсие 

Рашид,  заведен  с  вх.  № ЧМИ-22-2  от  27  септември  2017  г.,  във 
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връзка  с  насрочени частичен избор за кмет на община Трън на 8 

октомври  2017  г.  В  посочения  сигнал  госпожа  Шемсие  Рашид 

уведомява  Централната  избирателна  комисия,  че  в  сайт 

„perniktоdey.net” е поместен банер на независим кандидат за кмет на 

община  Трън.  Става  дума  за  независимия  кандидат  Станислава 

Алексиева,  издигнат от Инициативен комитет „Да, за Трънско”.  В 

същия  сайт  –  твърди  подателят  на  сигнала  –  е  поместен  и 

редакционен материал, агитиращ кандидатурата на посочената дама, 

за който е приложен един линк.

Обръщам внимание, че госпожа Шамсие Расид отправя молба 

към Централната избирателна комисия да провери дали са спазени 

процедурите, залегнали в Изборния кодекс.

Уважаеми колеги, във връзка с този сигнал аз отворих сайта 

„perniktоdey.net”,  вие  също можете  да  го  направите,  при което се 

установява, че във всички възможни раздели на сайта никъде няма 

качен  банер  на  госпожа  Станислава  Алексиева.  Що се  отнася  до 

втората част от твърдението на подателя на сигнала, наистина преди 

два  дни  е  качена  статия  озаглавена  „И  Обединените  патриоти 

застават  зад  независимия  кандидат  за  кмет  на  Трън  Станислава 

Алексиева”, от която статия се установява, че се е провело някакво 

заседание на Обединените патриоти в Перник, в което те са изразили 

волята си да подкрепят независимата кандидатура за кмет на община 

Трън в лицето на госпожа Станислава Алексиева. В същата статия е 

отбелязано, че преди три дни независимата Станислава Алексиева е 

била подкрепена и от партия АБВ.

Лично  аз  като  докладчик  не  установявам  да  е  извършено 

каквото  и  да  било  нарушение  на  Изборния  кодекс,  по-скоро 

определена политическа сила е изявила воля да подкрепи един от 

кандидатите за кмет на предстоящите частични избори за кмет на 

община Трън.

В  тази  връзка  и  с  оглед  наше  Решение  №  3526  от  16 

септември   2016  г.  относно  реда  и  условията  за  разглеждане  на 

жалби  и  сигнали,  подадени  до  РИК,  ОИК  и  Централната 

6



избирателна  комисия,  по-скоро  т.  6,  аз  ви  предлагам  посоченият 

сигнал да остане за сведение, тъй като не са налице условията, при 

които  същият  да  бъде  разгледан  като  сигнал  за  нарушение  на 

изборния процес или за нарушение на Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с оглед доклада на 

колегата  Иванова  аз  считам,  че  този  сигнал  или  както  и  да  го 

наречем, е от компетентността на Общинската избирателна комисия 

– Перник, и предлагам да бъде препратена по компетентност на ОИК 

– Перник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. Колеги, други коментари?

Уважаеми колеги, не виждам други коментари. Подлагам на 

гласуване предложението, направено от господин Баханов. Режим на 

гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Кристина Стефанова, Таня Цанева); против – 10 (Бойчо Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен  

Цачев, Севинч Солакова).

 Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 

мнозинство. Остава за сведение.

Госпожо  Иванова,  имате  ли  други  доклади?  Следващ 

докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  преди  две  заседания  ви 

докладвах  жалбата  на  Даниел  Николаев  Кацарски.  Тогава 

Централната избирателна комисия прие, че следва същата да бъде 

изпратена  по  компетентност  на  Административен  съд  –  Пловдив. 

Изпратихме жалбата, но сега е дошла административната преписка 

по жалбата от ОИК – Съединение,  поради което ви предлагам да 
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изпратим  с  писмо  до  Административен  съд  –  Пловдив,  и 

административната преписка по жалбата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожо Бойкинова, няма да го подложа на гласуване, защото вече 

ние  имаме  протоколно решение.  Просто  за  сведение,  че  ще  бъде 

изпратена.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви от областния 

управител  на  област  Пловдив  писмо  с  вх.  №  НС-05-221  от  27 

септември  2017  г.  С  това  писмо  областният  управител  на  област 

Пловдив  ни  уведомява,  че  на  основание  чл.  54  от  ЗАНН  с  тази 

мотивирана  резолюция  прекратява  преписката  по  акт  за 

установяване на административно нарушение от 11 март 2017 г. на 

Районната избирателна комисия – Пловдив. Само ви припомням, че 

Районната избирателна комисия е съставила акт за установяване на 

нарушение против коалиция от партии „Движение Да България”, но 

актът  за  установяване  на  административно  нарушение  не  беше 

връчен  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  27а  от  Изборния  кодекс 

Централната  избирателна  комисия  довърши  процедурата.  Тоест 

връчихме акта за установяване на административно нарушение, но 

областният управител отказва да издаде наказателно постановление, 

като  се  мотивира  с  това,  че  актът  за  установяване  на 

административно нарушение е за това, че са нарушени разпоредбите 

на чл. 183, ал. 2, а съгласно чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс, който 

извършва предизборна агитация в нарушение на чл. 183, ал. 2, тоест 

актът  трябва  да  бъде  съставен  срещу виновното лице,  извършило 

нарушението, а не срещу коалицията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. Имате ли други доклади?

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа  Матева. 

Заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  припомням,  че  в 

предходното заседание ви докладвах молба-предложение от Кънчо 

Петков  Бонев  по  гражданско  дело  №  56140/2016  г.  по  описа  на 
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Софийски  районен  съд,  Четиридесет  и  пети  състав.  Тази  молба-

предложение,  депозирана  в  Централната  избирателна  комисия,  е 

постъпила по пощата, като в нея пише, че е адресирана до Софийски 

районен съд чрез Централната избирателна комисия. В нея се прави 

предложение за постигане на спогодба съобразно определението на 

Софийски  районен  съд,  като  евентуално  се  оттегли  искът.  И  във 

връзка  с  горното  се  правят  съответните  изложения.  Може  да  го 

видите в папката с моите инициали в днешно заседание.

В  предходното  заседание   ви  докладвах  за  сведение  и 

запознаване, за да бъде комплектувана преписката. В тази връзка в 

моята папка също е качен отговор на исковата молба,  по която е 

образувано делото. Припомням ви, че тази искова молба е подадена 

до Варненския районен съд, там е образувано гражданско дело № 

5211/2016 г. и по доклад на колегата Бойкинова, когато е постъпила 

исковата молба, Централната избирателна комисия е взела решение 

да плати сумата, за която е заведен искът, а именно лихви в размер 

на 37,95 лв. Припомням ви, че тези лихви са поискани за забавено 

плащане  по  един  изпълнителен  лист,  по  който  беше  осъдена 

Общинската избирателна комисия – Варна, и следваше Централната 

избирателна  комисия.  Ние  поискахме  отмяна  на  това  решение  на 

Административен съд – Варна, но решението не беше отменено и 

Централната избирателна комисия беше задължена да заплати тези 

310  лв.,  които  представляваха  разноски  за  адвокат  в  едно 

производство срещу Общинската избирателна комисия – Варна, по 

Закона  за  достъп  до  обществена  информация.  Тези  37,95  лв.  са 

платени  и  заедно  с  отговора,  който  е  депозирала  Централната 

избирателна  комисия,  е  изпратено  платежното  нареждане  на 

Варненския  районен  съд,  като  в  този  отговор  сме  направили 

възражение за неподсъдност на иска на Варненския районен съд и по 

тази  причина  делото  е  прекратено  и  е  образувано  в  Софийски 

районен съд.

Междувременно пристигна призовката,  а  и както тогава  ви 

докладвах, определението, което цитира в молбата си Кънчо Бонев, е 
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всъщност по хода на делото, по което е насрочено съдебно заседание 

на 12 октомври 2017 г. от 11,30 ч. 

Обръщам ви внимание, че сме задължени да представим най-

късно  в  съдебното  заседание  поисканите  в  исковата  молба 

документи,  а  именно  заверено  копие  от  поканата  за  доброволно 

изпълнение, която е постъпила в ЦИК на 7 януари 2015 г. – това е за 

доброволното изпълнение на тези 310 лв.  по изпълнителния лист, 

както и заверено копие от изпълнителния лист. Тези документи се 

намират в преписката по делото, която е при мен.

Моето предложение, обсъдено с колегата Бойкинова,  на неин 

доклад е призовката, за която ви съобщих и е в папката с нейните 

инициали,  предложението  ни  е  да  гласуваме  и  да  изпратим 

юрисконсулт  Милена  Радославова,  която  да  се  яви  от  името  на 

Централната  избирателна  комисия  на  самото  дело  и  да  я 

упълномощим да действа според ситуацията. От съдържащото се в 

молбата предложение има предложение и за спогодба, евентуално и 

за оттегляне на иска.

Предложението ни е да изпратим юрисконсулт Радославова 

да се яви на делото от името на Централната избирателна комисия на 

12 октомври 2017 г., Софийски районен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам. 

Подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева);  против  –  1 (Ерхан 

Чаушев).

Благодаря. Колеги, с това изчерпихме точка втора от дневния 

ред. Продължаваме с точка четвърта  - доклади относно искания за 
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отваряне  на  запечатани  помещения.  Първи  докладчик  е  господин 

Сюлейман.

Точка 4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви вх. № НС-06-173 от 25 септември 2017 г.  Това е писмо 

от госпожа Катя Николова, началник отдел „Гражданско състояние” 

в община Шумен. Писмото е в изпълнение на т. 21 от Решение № 

3387-НС от 2 март 2017 г. С това писмо ни уведомяват за отваряне 

на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали от изборите ма Народно събрание, проведени на 26 март 

2017 г. Отварянето на помещението е с цел извършване на проверка, 

разпоредена от Софийска районна прокуратура относно лице, което 

е гласувало в нарушение на изборните правила.

Към  писмото  са  приложени  протокол  за  извършените 

действия, както и заповед на кмета, с която е определена комисията 

по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс. Това е за сведение.

Също за сведение, уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. 

№  ПВР-06-188  от  25  септември  2017  г.  от  община  Шумен  в 

изпълнение на т.  29  от  Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 

2016  г.  С  това  писмо  ни  уведомяват  за  отваряне  на  запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, произведени 

на  6  и  13  ноември.  Отварянето  е  във  връзка  с  извършване  на 

проверка,  разпоредена  пак  по  указание  на  Софийска  районна 

прокуратура  относно  лице,  което  е  гласувало  в  нарушение  на 

изборните правила.

Към  писмото  са  приложени  протоколът  за  извършените 

действия,  както  и  заповедта  на  кмета,  с  която  е  определена 

комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Сюлейман.  Следващ  докладчик  –  господин  Баханов. 

Заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-14-51 от 

26  септември  2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило искане от Апостол Апостолов, кмет на община Симитли, 

който моли на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс да 

разрешим  отваряне  на  запечатано  помещение,  находящо  се  в 

сутерена на сградата на Общинската администрация – Симитли, с 

посочен адрес, в което се съхраняват изборните книжа и материали 

от произведените избори за народни представители на 5 октомври 

2014  г.  с  цел  предаване  на  книжата  и  материалите  в  отдел 

„Държавен архив”, Благоевград.

Подготвил  съм  проект  за  решение,  което  се  намира  във 

вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали.  Моля  да  го 

погледнете.  Със  същото  предлагам  да  разрешим  достъп  до 

запечатаното помещение, подробно описано в искането на кмета на 

община  Симитли,  в  което  се  съхраняват  материали  и  книжа  от 

изборите  за  народни  представители  на  5  октомври  2014  г.  с  цел 

предаване на същите на „Държавен архив”, Благоевград. Описал съм 

как да се извърши самото отваряне и запечатване на помещението и 

всички действия на комисията съгласно нашите решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги? Не виждам коментари.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева). 

 Колеги, това е Решение № 4894-НС.

Това бяха вашите доклади по тази точка, господин Баханов.
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Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За сведение,  уважаеми колеги. С вх.  № 

ПВР-06-169 от 25 септември 2017 г. сме получили писмо от кмета на 

Рудозем. В изпълнение на наше Решение № 4393 от 2 март 2017 г. са 

унищожили книжа от изборите за президент и вицепрезидент, първи 

и втори тур, 2011 г. Документите са с изтекъл срок на съхранение. И 

съответно ни изпраща протокола на експертната комисия и писмото 

„Държавен  архив”,  както  и  акта  за  унищожаване  на  неценни 

документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  С 

това изчерпихме точка четвърта от дневния ред.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да включите точка в дневния ред 

предложение до президента за насрочване на частични избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, предлага се включване на нова точка в дневния ред – точка 

5а, предложение до президента за насрочване на частични избори.

Гласуваме.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева). 

Колеги, преминаваме към точка пета. Заповядайте, господин 

Сюлейман, вие сте първи.

Точка  5.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  с  вх. 

МИ-27-161  от  15  септември  2017  г.  в  Централната  избирателна 

комисия  е  постъпило  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  на 

членовете на Общинската избирателна комисия – Велики Преслав, 

за проведени три заседания. Всъщност искането е за четири, но ще 
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ви докладвам подробно, тъй като в този случай искането е малко по-

особено.

Първото заседание е проведено на 24 август 2017 г., на което 

заседание  са  присъствали  заместник-председател  и  6  членове  на 

комисията. Това заседание е проведено на основание наше Решение 

№ 2901, Раздел първи, т. 1, буква „б”, на което заседание предсрочно 

са прекратени пълномощията на общински съветник на основание 

чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация с решение № 211.

На  26  август  2017  г.  е  направен  опит  да  бъде  проведено 

заседание,  на  което  заседание  присъстват  само  двама  членове  на 

комисията  –  председателят  и  заместник-председателят.  Поради 

което се насрочва следващо заседание на 29 август 2017 г. На това 

заседание присъстват председател, заместник-председател, секретар 

и 7 члена на комисията. Това заседание е проведено на основание 

Решение № 2901,  Раздел първи,  т.  1,  буква  „г”  на  ЦИК.  На това 

заседание  е  обявен  за  избран  следващият  от  съответната  листа 

общински съветник с решение № 212.

Междувременно,  след  като  са  приели  решение  №  212, 

Общинската  избирателна комисия установява,  че  от същото лице, 

което са обявили за избран, на 25 август има заявление, с което той 

заявява,  че  не  иска  да  бъде  обявяван  за  избран.  Поради  което 

провеждат  следващо  заседание  на  1  септември  2017  г.  пак  на 

основание наше Решение № 2901, Раздел първи, т.  1, буква „г”,  с 

което, на първо място, отменят взетото решение № 212 и с решение 

№ 213 обявяват седмия в листата за избран от същата листа.

На  заседанието  на  1  септември  2017  г.  присъстват 

председател, заместник-председател, секретар и 7 членове.

Към  искането  са  приложени  протоколите  от  всички 

заседания,  които  докладвах  подробно,  както  и  взетите  решения в 

заверени  копия.  Приложени  са  и  писмата  на  председателя  на 

Общинския  съвет  ведно  със  заявлението  на  общинския  съветник, 

който иска да бъдат прекратени предсрочно пълномощията му.
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Към  преписката  има  приложена  счетоводна  справка  за 

размера  на  исканите  възнаграждения,  както  и  контролен  лист  за 

предварителен контрол.

С  оглед  доклада,  който  направих,  моето  предложение, 

уважаеми колеги, е да заплатим възнагражденията на членовете на 

ОИК – Велики Преслав, за проведените заседания на 24 август, на 29 

август и на 1 септември.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,   Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева). 

Благодаря.  Следващ  докладчик  е  господин  Андреев. 

Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви в 

тази точка постъпило едно писмо с вх. МИ-27-169 от 29 септември 

2017 г., което е пристигнало от Общинската избирателна комисия – 

Сунгурларе.  С  него  ни уведомяват,  че  на  11 декември 2016 г.  са 

проведени частични избори за кмет на кметство с. Вълчин. Съгласно 

наше  Решение  №  4757-МИ  от  24  ноември  2016  г.  е  определен 

размерът на месечното възнаграждение на членовете на Общинската 

избирателна комисия, като то препраща към Решение № 3224-МИ от 

26  юли  2017  г.,  а  в  т.  2  е  вписано,  че  Общинската  избирателна 

комисия получава в активния период възнаграждение за периода 40 

дни  преди  изборния  ден  до  седем  дни  след  обявяване  на 

окончателните резултати от изборите. Според същото решение по т. 

4 това възнаграждение е за сметка на общинския бюджет. Същият 

текст е залегнал и в наше Решение № 3224-МИ от 26 юли 2017 г. 

2016 г.
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На  членовете  на  Общинската  избирателна  комисия  – 

Сунгурларе,  не  е  изплатено  възнаграждението  от  обявяването  на 

окончателните резултати, което те са направили на 11 декември 2016 

г. с решение № 332, с което е обявен за кмет на с. Вълчин Кръстю 

Янев, който е спечелил изборите, не е имало втори тур.

С писмо с изх.  № 073 от 24 юли 2017 г.  те  са  уведомили 

община  Сунгурларе,  че  следва  да  получат  възнаграждението  и  за 

периода от обявяването на окончателните резултати до седем дни 

след тази дата, но така или иначе, към момента общината е изразила 

становище  по  писмото.  Главният  счетоводител  на  община 

Сунгурларе  е  изразила  становище,  че  трябва  да  се  представи 

доказателство, че са работили през този период.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Извинявайте, че 

ви прекъсвам, господин Андреев, упълномощавам госпожа Солакова 

да води.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тъй като до момента те не са си 

получили  възнаграждението  за  тези  до  седем  дни,  с  настоящото 

писмо ни уведомяват и ни молят за съдействие. С оглед на това, че 

нашите решения са влезли в сила и са задължителни по отношение 

на  тяхното  изпълнение  да  съдействаме  община  Сунгурларе  да 

изплати  възнаграждението  за  тези  седем  дни  за  произведените 

избори на 11 декември 2016 г.

Това  е  писмото.  Аз  лично  към  момента  нямам  конкретно 

предложение по самото писмо.  Внасям го,  за  да  решим по какъв 

начин  бихме  могли  да  съдействаме,  дали  следва  да  изискаме 

допълнителна информация от тях. Но аз лично считам, че такава не е 

необходима.

Предлагам  да  изпратим  едно  писмо  до  кмета  да  бъде 

изплатено възнаграждението на Общинската избирателна комисия – 

Сунгурларе,  за  тези  седем  дни  от  датата  на  обявяване  на 

окончателния изборен резултат.
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ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението на колегата Андреев да изпратим такова писмо на 

кмета и да го задължим да изплати възнагражденията. 

Ако няма други предложения, подлагам това предложение на 

гласуване. Моля, режим на гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  продължаваме  с  нова  точка  5а  –  предложение  до 

президента. Заповядайте, господин Чаушев.

Точка  5а.  Предложение  до  Президента  на  Република 

България  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 

Звиница, община Кърджали, област Кърджали.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в  моя  папка  има  предложение  до  Президента  за  насрочване  на 

частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Звиница,  община  Кърджали. 

Общинската избирателна комисия – Кърджали, с писмо с вх. МИ-15-

339  от  27  септември  2017  г.  ни  е  уведомила,  че  е  влязло  в  сила 

решение  за  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  кмета  на 

кметство  Звиница.  Приложили  са  описаните  по-долу  документи. 

Има и приложена справка от ГД „ГРАО”, че в това населено място 

има 866 лица.

Мисля,  че представените документи ни дават основание да 

предложим на Президента на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния 

кодекс  да  насрочи  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Звиница, 

община  Кърджали,  област  Кърджали.  Със  съответното  писмо  до 

Президента.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Колеги, това е Решение № 4895-МИ. 

Подлагам на гласуване и писмото със стандартен текст.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Благодаря.

Уважаеми колеги, давам 15 минути почивка за подготовка на 

следващите доклади.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  18  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание след работна подготовка по предстоящите преписки.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  изпратения 

коригиран  встъпителен  доклад  на  изпълнителя  по  Дейност  1  от 

проект  „Изграждане  и  внедряване  на  система  за  дистанционно 

електронно гласуване”. След като бяха обсъдени всички поставени 

въпроси от Централната избирателна комисия и отговорите, които е 
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дал изпълнителят, ви предлагам да изпратим до Държавната агенция 

„Електронно  управление”  писмо,  с  което  ЦИК  изразява  своето 

становище,  че  приема  встъпителния  доклад  на  изпълнителя  с 

бележки по въпросите, които бяха обсъдени в оперативен порядък. 

Както  и  да  предоставим  на  възложителя  информацията,  с  която 

разполагаме, под формата на книга, макар и на английски език, за 

начин на гласуване в другите  държави,  която евентуално да  бъде 

използвана  от  изпълнителя  при  извършване  на  проучването  на 

добрите практики.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги?

Подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Росица  Матева,  

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

против – 2 (Метин Сюлейман, Севинч Солакова).

Благодаря. Заповядайте за отрицателен вот.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  напълно  споделям 

становището на колегата Нейкова, че трябва да изразим забележките 

и  то  в  такава  форма,  каквато  тя  ги  представи  на  работното 

обсъждане.  Гласувах  „против”,  за  да  мога  да  изразя  отрицателно 

становище по отношение на работата и подпомагащата функция на 

колегите  от  администрацията,  които  имат  задача  и  конкретни 

функции в тази насока и по този проект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, имам молба да преминем към точка „Разни” в първата й част 

и след това да се върнем към писмата.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка 7. Разни.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  проведената 

среща по изборни въпроси в гр. Брюксел на заседанието, на което 

присъствахме  аз  и председателката,  сме изготвили кратък доклад, 

който по молба, обективирана от Постоянното представителство на 

Република  България  в  Брюксел,  ще  ви  молим,  в  случай  че 

Централната избирателна комисия одобри да бъде изпратен, аз ще се 

опитам  накратко  с  оглед  и  да  ви  запозная  с  резултатите  от 

проведеното заседание, да ви го презентирам.

Колеги, срещата, на която участвах аз, госпожа Алексиева и 

господин  Станев,  премина  по  предварително  изпратения  в 

Централната  избирателна  комисия  дневен  ред.  Всички  точки,  без 

допълнение  и  изменение,  бяха  приети  единодушно  от  всички 

присъстващи представители на държавите членки на тази работна 

група.

Първа точка беше приемане на дневния ред, без възражения, 

както казах.

По втора точка – обсъждане на криптографския инструмент, 

отново  бяха  представени  подобренията  в  криптографския 

инструмент,  които,  както  знаете,  бяха  изпратени  в  Централната 

избирателна  комисия.  Както  и  отново беше презентирана  пътната 

карта. Много детайлно от техническа гледна точка беше обяснено в 

самата система къде, в кои папки, в кои файлове каква информация 

се съдържа, като беше утвърдено и отново съгласно и приетата на 

предходното  заседание,  когато  участва  колегата  Цанева,  пътна 

карта, че първият тест ще започне с дата 15 октомври 2017 г. Бяха 

поставени въпроси от държави членки във връзка с актуализирането 

на  контактната  листа  между  държавите  членки,  които  имат  така 

наречената контактна точка. От Комисията беше представено, че ще 

бъде актуализиран този списък с актуална информация.

По точка трета беше представен докладът за прилагането на 

законодателство  на  Европейския  съюз  в  местните  избори. 

припомням, тук в Централната избирателна комисия беше получен 

един въпросник и въз основа на получените отговори Комисията е 
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изготвила  такъв  доклад,  който  беше  презентиран,  относно 

прилагането  на  законодателството  на  Европейския  съюз в  местни 

избори  във  връзка  с  добрите  практики  за  насърчаване  на 

избирателната  активност  на  гласоподавателите  при  мобилните 

граждани на Европейския съюз.  Беше приветствано от Комисията 

държавите, които не са изпратили въпросниците, че все още може да 

подадат  информация по точки,  с  каквато  информация разполагат. 

Представителят на Австрия обърна внимание за необходимостта от 

извършване на проучване на наличните данни в държавите членки и 

актуализация  на  въпросите  с  оглед  събиране  на  надеждна  и 

сравнима информация.

Тази презентация завърши с предоставяне на информация за 

уъркшопа, който ще се проведе в Брюксел на тема „Градове, региони 

и  мобилни  граждани  на  Европейския  съюз”,  като,  колеги, 

припомням,  че  такава  преписка по отношение на  този уъркшоп е 

пристигнала и в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-07-

38-34 от 13 септември 2017 г.

По точка четвърта бяха обсъдени двете форми на декларации, 

които са предложени от Холандия. Съгласно протоколното решение, 

с  което  ни  упълномощихте  да  представляваме  Централната 

избирателна комисия на тази среща, ние направихме предложенията, 

които  бяха  обсъдени  и  приети  в  зала  на  предходно  заседание,  а 

именно  по  втората  форма  да  бъде  допълнена  декларацията  със 

съответно  думичката  „сертификат”  и  съответно  „декларирам”  с 

„удостоверявам”.  Удостоверение  –  удостоверявам.  Извинявайте, 

колеги,  просто  обърках,  че  „сертификат”  на  английски  е 

„удостоверение”.

Бяха  приети  тези  допълнения  без  възражения,  като 

направихме и разяснение защо предлагаме това допълнение с оглед 

и многоезичния формуляр на тази декларация.

По точка пета Испания постави въпрос относно начините на 

гласуване  на  гражданите  на  държавите  членки,  които  се  намират 

извън страната, като информира, че е изготвила въпросник, който ще 
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бъде изпратен по съответния ред до държавите членки. В тази връзка 

вероятно като го получим, ние ще подготвим нашия отговор.

Колеги,  с  днешна  дата  е  пристигнала  цялата  информация 

относно проведената среща с вх. № ЦИК-07-38-40 от 28 септември 

2017  г.  Документите  ще  бъде  предоставени  за  превод,  както  и 

криптоинструментът,  окончателната  презентация.  И  виждам,  че  в 

английската  версия  на  документа  е  отразено  и  предложението  на 

България, така както ви го докладвах, така както беше направено.

Предлагам с едно писмо във връзка с направения доклад да 

изпратим  тази  информация  до  Постоянното  представителство  в 

Брюксел за проведената среща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  

Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов).

И, уважаеми колеги, с оглед втората част на доклада, която 

касае криптографския инструмент и с цел осигуряване на сигурност, 

подлагам на гласуване изключване на камерата. Гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много благодаря 

за детайлния доклад. Колеги, имаме ли въпроси? Благодаря.

Колеги, мисля, че вече можем да пуснем камерата.  Колеги, 

вече сме на камера. 

Във връзка с получената информация по предходния доклад, 

свързан  с  криптографския  инструмент,  подлагам  на  гласуване  да 

поиска  ЦИК  оферта  за  така  представените  дейности  от 

„Информационно обслужване” АД.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  
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Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Сидерова);  против – 3 (Ерхан Чаушев,  Метин Сюлейман,  Севинч  

Солакова).

Благодаря. Заповядайте,  за отрицателен вот.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Гласувах  „против”,  защото  ние  не 

посочихме точно каква да бъде офертата,  кои са тези дейности,  в 

какъв  обхват,  за  да  може  да  бъдат  коректни  и  от  страна  на 

„Информационно  обслужване”  и  да  ни  представят  една  такава 

оферта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  продължаваме  с  точка  трета  от  дневния  ред. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

Точка  3.  Регистрация  на  социологическа  агенция  за  екзит 

пол.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  в  днешно  заседание  във 

вътрешната мрежа би трябвало да бъда новият проект за решение. 

Извинявайте, ще се обадя да качат проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  докато 

бъде  публикувано  във  вътрешната  мрежа,  нека  продължим  с 

докладите по точка шеста. Госпожо Матева, заповядайте.

Упълномощавам госпожа Солакова да води.

Точка 6. Доклади по писма.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням ви, че ви докладвах 

в  миналото  заседание  изпратено  от  Министерството  на  външните 

работи  становището  във  връзка  с  решението  на  Световната 

асоциация на органите, които организират и провеждат избори. тъй 

като  беше  изпратено  в  нечетим  вариант  на  втората  страница, 

помолихме да го изпратят в четим вариант и е постъпило в ЦИК по 

електронната поща с вх. № ЦИК-14-01-25/1 от 27 септември 2017 г. 

Поддържам  предложението  си  да  изчакаме  дали  ще  получим  и 

друго,  различно становище на Министерския съвет,  тъй като това 
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становище  на  Министерството  на  външните  работи  е  изпратено 

освен  до  нас  с  копие  и  до  началника  на  кабинета  на  министър-

председателя.  Но  въпреки  това  ви  предлагам  да  го  изпратим  за 

превод на английски език, за да може евентуално да ни послужи при 

изразяване  становището  на  Централната  избирателна  комисия  по 

този  документ.  За  да  не  губим  време.  Така  че  ще  помоля  да 

гласуваме това предложение.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  както 

разбрахме,  без  госпожа  Алексиева  не  можем  друго  да  обсъдим, 

освен да гласуваме предложението на госпожа Матева. Моля, режим 

на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя Иванова,  

Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева).

РОСИЦА  МАТЕВА:   Следващият  ми  доклад  е  писмо, 

постъпило по електронната поща с вх. № ЧМИ-21-2 от 27 септември 

2017  г.,  с  което  агенция  „Фокус”  ни  изпраща  тарифите  на 

информационната агенция и на радиоверига „Фокус” за отразяване 

на предизборните кампании за частични местни избори за 2017 г. 

Качено е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Който 

желае  да  се  запознае,  ще  бъде  предоставено  в  деловодството,  в 

папка,  в  която  се  съдържат  информациите  във  връзка  с  местните 

избори от доставчиците на медийни услуги с национален обхват. За 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  във  връзка  с  протоколно  решение  от  преди  малко,  сега 

разглеждаме изготвеното писмо. Ако имате някакви забележки, моля 

кажете. Няма да го подлагам отново на гласуване.

Колеги, не виждам забележки. 

Продължаваме  с  доклада  по  точка  трета.  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.
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Към  точка  3.  Регистрация  на  социологическа  агенция  за 

екзит пол.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, внасям отново на 

доклад искането на Институт за социални изследвания и маркетинг 

MBMD  ООД  за  регистриране  за  извършване  на  екзит  пол  на 

частичните  избори  за  кмет  на  община  Трън,  насрочени  за  8 

октомври.  При  докладваната  преписка  на  26  септември 

констатирахме, че агенцията е направила искане за регистрация на 

38 анкетьори, които ще извършват екзит пол пред 19 секции. При 

направена справка констатирахме, че в общината като цяло има 21 

секции, от които 20-та секция в дом за стари хора с 15 души и 21-ва 

секция с подвижна избирателна кутия, където не се прави екзит пол. 

Наложи  се  да  отворим  методиката,  която  е  наречена 

„Инструкция (методика)” и констатирахме, че по същество тя е нещо 

като  указание  към  съответните  анкетьори,  като  липсва  анкетната 

карта, по която ще работи анкетьорът, и не се сочи от колко лица и в 

каква стъпка ще бъде извършено проучването.

Дадохме  указание  да  си  приведат  документацията  в 

съответствие  с  изискванията  за  проучване,  каквото  представлява 

екзит пол, тоест извадково проучване. 

На  26-ти  след  обяд  отново  постъпи  в  запечатан  плик 

методика, която не е отваряна, и предложение за регистрация на 28 

анкетьори, които ще извършват проучване екзит пол пред 14 секции, 

тъй като работят по двама души на секция.

Отделно ви подсещам, че в инструкцията (методика), която се 

наложи да отворим, за да я прочетем в предишно работно заседание, 

констатирахме,  че  в  точка  6,  в  последното  и  предпоследното 

изречение  има  дадено  указание  пред  анкетьорите,  когато  лицето, 

което  трябва  да  попълни  анкетата,  е  неграмотно  или  по  някакви 

други причини не може да пише, с него трябва да бъде извършено 

интервю. В същата точка, в по-предно изречение има указание, ако 

някое лице откаже, да се минава към проучване на следващото лице.
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Подготвила  съм  проект  за  решение,  поради  липса  на 

формални  наши  пречки  за  регистрация  на  тази  социологическа 

агенция,  но пред нас  остава открит въпросът,  който на предишно 

заседание  разисквахме,  тъй като това е  първата агенция,  която се 

регистрира за проучване екзит пол по време на частични избори, как 

следва да постъпи Централната избирателна комисия, възможна ли е 

регистрация  на  агенция,  когато  има  толкова  малко  секции  и  при 

голям  брой  проучвани  секции.  Тези  въпроси,  които  миналия  път 

разисквахме, останаха открити.

Помолих колегата  Томов той да  си каже съображенията,  с 

които аз съм съгласна, но просто да ги чуете от името на социолог.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

доклада, госпожо Сидерова.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  допълнителната 

информация, която сме получили, лично мен не ме убеждава, че бих 

могъл да подкрепя един проект за регистрация по следните причини.

Първата  и най-съществената,  ние не знаем до този момент 

какъв  процент  от  имащите  право  да  гласуват  и  евентуално 

участващите в частичните избори за кмет в Трън ще бъдат обхванати 

при изследването. Едно изследване на изхода, екзит пол, обичайно 

цели  от  чисто  изследователска  гледна  точка,  обхващайки 

сравнително  малък  процент  от  хората,  участващи  в  изборите,  да 

направи достатъчно точна прогноза за изхода на тези избори и да 

може да подложи на анализ набраните данни за гласуване, задавайки 

допълнителни въпроси за социалдемографския статус на лицата, за 

предишно  изборно  поведение,  чрез  които  да  изпълни 

изследователските си цели. В случая ние нямаме информация и по 

двата пункта. 

Не е посочена никъде каква ще е интервалната стъпка вътре в 

секцията,  тоест  подбора  на  втора  степен  в  предишната  методика, 

която  разглеждахме.  Посочено  е  само,  че  ще  има  подбор,  нищо 

повече. Тогава бяха заявени всичките 19 секции, сега са съкратени с 
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пет – 14 от 19 не е извадка. Това е несериозно дори да се твърди. 

Няма  извадка,  която  да  обхваща  над  10  на  сто  от  обема  на 

множеството, което предвиждаме да изследваме извадково.

Това ме кара да мисля, че в случая провеждането на такова 

изследване  ще  окаже  влияние  върху  прекалено  голям  брой 

избиратели.

Искам  да  добавя  още,  че  е  абсолютно  недопустимо  да 

разрешим провеждането на екзит пол, при който самата инструкция 

до  анкетьора  допуска  да  се  провежда  интервю вместо  анкета.  Не 

може да има никакво сериозно съображение от типа на неграмотност 

или други причини, за да бъде това допуснато, при положение че 

лицето, което току-що е гласувало, е трябвало да гласува в тъмна 

стаичка самò. Въз основа на каква логика екипите на тази агенция 

ще преценят, че лицето не може да попълни картата, след като то е 

попълнило вота си самò. Ако то не може да повтори вота си, каквато 

е основната цел на едно изследване, то следователно не би могло да 

го положи и самò в тъмната стаичка.

Това  отваря  вратичка  за  масови  интервюта  по  време  на 

изборния ден – нещо, което може да компрометира изборния процес. 

Влиза  се  в  почти всички секции,  не  знаем през  каква  интервална 

стъпка, не знаем какъв процент от избирателите ще бъдат обхванати 

и ще бъдат питани, не знаем какъв процент от тях ще трябва да дават 

интервю,  в  което  не  само  съобщават  за  кого  са  гласували,  но 

съобщават и данни за себе си. Не знаем и анкетната карта, която ние 

би следвало да получим, но в първата методика я няма, сега не знам 

дали я има, от която да разберем какви допълнителни въпроси, освен 

въпроса  за  току-що  положения  вот,  тази  агенция  възнамерява  да 

зададе.

На този етап аз ще предложа да вземем решение да отворим и 

новата методика. Ако Комисията не възприеме това предложение, аз 

не  бих  могъл  да  подкрепя  проекта.  ако  го  възприеме,  тогава  ще 

видим дали има поне информация, дали е приложена анкетна карта, 

което е задължително, когато се описва една методика, както и дали 
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е  посочена  задоволителна  методика  на  регистрация,  при която  да 

знаем не само броя на секциите, но и начина на подбор във всяка от 

секциите, за да можем да преценим какъв процент от избирателите 

агенцията възнамерява да обхване при това изследване.

Това е засега предложението ми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  има предложение,  постъпило от  господин Томов.  Има ли 

други? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  и  новата  методика,  която  е 

предоставена, да бъде разпечатана. Режим на гласуване.

 Гласували 18 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

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

Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Румен 

Цачев,  Румяна  Сидерова,   Цветозар  Томов);  против  – 7 (Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  

Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 

мнозинство.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Окей,  Комисията  не 

подкрепи  това  предложение  и  в  тази  ситуация  аз  не  мога  да 

подкрепя този проект на базата на наличната информация за това как 

агенцията смята да проведе изследването.

Искам  да  поставя  тогава  още  един  въпрос.  Колеги, 

изключително  ме  притеснява  възможността  да  допуснем  при 

изследване в изборния ден да бъдат обхванати доминиращ процент 

от  избирателите  при  едни  избори.  Да  приемем  да  се  проведе 

изследване,  което  допуска  в  известната  ни  инструкция  да  се 

провеждат  интервюта  с  избиратели  в  изборния  ден,  което  е 

разкриване на тайната на вота. Тези интервюта да се провеждат пред 

чакащите за гласуване избиратели преди да влязат в секцията.

Извън  това,  не  виждам  в  това,  което  е  предоставено  като 

информация  от  агенцията,  абсолютно  никакви  убедителни 
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доказателства, че се поставят някакви изследователски цели. Става 

дума за община с 19 секции, при която резултатът от протоколите 

ще  бъде  известен  минути  след  като  приключи  изборният  ден. 

Следователно  изпреварваща  прогноза  агенцията  не  би  могла  да 

направи в законоустановения срок след затваряне на избирателните 

секции. Би могла да я прави обаче по време на деня, ако изследва 

голям брой хора.

Не виждам какви други съществени изследователски задачи 

може да си постави с имитацията на извадково проучване в толкова 

малка община,  което е  нонсенс за всеки грамотен социолог да  се 

направи  там  извадково  проучване.  Спасението  може да  бъде,  ако 

поне бяхме установили, че тези хора, след като проучват 19 секции с 

извадкови методики, при които би трябвало да се очаква, че няма да 

гласуват повече от три-четири хиляди избиратели, и те биха могли 

да установят резултата с 300-400 наблюдения. Едно от основанията 

да мога да подкрепя такъв проект беше да установя примерно, че 

смятат  да  поканят  за  анкетиране  всеки десети  или всеки осми от 

секциите, които се наблюдават. Но ако поканят всеки втори, каквото 

допускане  имам,  това  за  мен  ще  означава,  че  под  маската  на 

изследване  в  изборния  ден  се  събира  информация,  която  да  бъде 

разпространявана до заинтересовани клиенти в хода на изборния ден 

и се цели въздействие върху избирателите.

Приключвам с изказването си, няма да бъда прекалено дълъг, 

тъй като това е прецедент да се предлага екзит пол в толкова малка 

община с предполагаемо толкова голям относителен дял анкетирани 

от хората, имащи право да гласуват в тази община, аз бих предложил 

да обсъдим въпроса за промяна на принципното ни решение и в тази 

връзка  да  установим  контакт  с  Българската  социологическа 

асоциация  –  аз  съм  сигурен,  че  всички  разумни  колеги  биха 

подкрепили доводите ми, но все пак това е само мое предположение 

– за да намерим някакво решение. За мен разумното решение е да 

има ограничение и да не се допуска при провеждане на екзит пол да 
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се обхващат повече от 10 на сто от избирателите в изборите, които 

се провеждат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Томов.  Спазихте  и  петте  минути  съгласно  нашия 

правилник.

Господин Томов, частично ви правя реплика. Аз съм напълно 

съгласна  с  вас,  че  си  заслужава  да  ревизираме  нашето  решение. 

Репликата ми обаче в момента е по отношение на това, че нямаме 

нито законово ограничение, нито ограничение в нашето решение по 

повод на конкретния проект. Това е кратката ми реплика.

Заповядайте, господин Томов, за дуплика.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Дупликата ми, госпожо председател, е 

за следното. Все пак съществува чл. 57 от Изборния кодекс, който ни 

поставя  като  централна  задача,  перифразирам,  да  следим  за 

чистотата  на  изборния  процес.  Мисля,  че  това  е  законовото 

основание. Духът на закона е такъв, че в подобен прецедент, какъвто 

не е възникнал, можем да мислим от гледна точка на духа на закона, 

а не на приетите до момента наши правила. Иначе съм съгласен, че 

те не предполагат формална възможност да се противопоставим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Томов. Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, от гледна точка на 

изказването  на  колегата  Томов,  аз  ви  предлагам  в  мотивите  да 

впишем,  че  не  допускаме  да  се  извършва  интервю,  защото  то 

разкрива  вота  на  избирателите.  Недопустимо  е  да  се  извършва 

интервю  и  анкетьорът  да  попълва  анкетната  карта  вместо 

гласувалото лице. Това да фигурира в мотивите на решението – че ги 

допускаме за регистрация, но не допускаме да се извършва интервю 

и попълване на анкетната карта от анкетьора. Защото това разкрива 

тайната на вота и противоречи както на чл. 3 от Изборния кодекс, 

така и на Конституцията на Република България.

А по повод на другите предложения, тези наши действия да 

бъдат направени като постъпка след 8 октомври, за да минат тези 
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избори и  да  не  се  счита,  че  е  създадено  нещо специално за  тези 

избори. Но според мен си заслужава сериозно да помислим по тези 

въпроси. С оглед на това ние сме решили, че логиката на науката 

предполага едно и затова не сме вписали нищо в своите решения, но 

явно вече трябва да изследваме какво казва науката за екзит пол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. Заповядайте, госпожо Цанева, за реплика.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  ако  прочетем  чл.  204,  ал.  1, 

социологически  проучвания  в  изборния  ден,  пише: 

„Социологическите проучвания в изборния ден се извършват извън 

избирателните  секции  чрез  интервю  с  гласували  избиратели”.  И 

когато това не създава затруднения на изборния процес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Цанева. Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Моето предложение към докладчика е, 

ако все пак се приеме това решение,  да се допълнят мотивите на 

решението,  като  се  опишат  документите,  които  са  представени  в 

изпълнение на нашите указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, има ли други изказвания? Не виждам. Колеги, можем ли да 

преминем към гласуване?

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  отделно 

постъпилото в  зала  предложение на  госпожа Сидерова.  Режим на 

гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,   Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,   Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  

Росица Матева,  Румяна  Сидерова,  Цветозар Томов);  против – 8 

(Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.
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И,  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни 

проект  на  решение  с  допълнението  на  колегата  Пенев.  Режим на 

гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против – 8 (Владимир 

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

Стефанова, Мартин Райков, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  виден  е  резултатът.  Това  е  Решение  № 

4896-МИ.  Нека  се  изпише  по  начина,  по  който  изписваме  тези 

решения.

Колеги, давам почивка до 14,20 ч.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание.

Колеги, останаха ни доклади по точки 6 и 7 от дневния ред. В 

доклади по писма заповядайте, госпожо Нейкова.

Точка 6. Доклади по писма.

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

56 от днешна дата във вътрешната мрежа е публикувано писмо, с 

което са ни изпратени оферти във връзка с кандидатстване по проект 

„Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно 

гласуване” по отношение на Дейност 2 – това е дейността, свързана 

с дистанционното електронно гласуване. предвижда се разработване 

на  техническото  задание,  методиката  за  оценка  и  съпътстващата 

документация  за  обществената  поръчка  с  предмет  „Изграждане  и 
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внедряване  на  пилотна  система  за  дистанционно  електронно 

гласуване” да бъде възложено на външен изпълнител. И изпращат на 

нашето внимание получените оферти. Изборът на изпълнител следва 

да  бъде  придружен  от  три  оферти,  обосноваващи  избора.  Това  е 

според правилата на Държавната агенция „Електронно управление”.

В тази връзка ни молят за нашата мотивирана препоръка на 

кого  от  изпратените  оферти  потенциални  изпълнители  да  бъде 

изпратена покана за сключване на договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в 

момента  се  запознаваме  с  така  предоставената  информация.  Тя  е 

голяма по обем.

Колеги,  мисля  че  се  запознахме.  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, след като се запознахме с 

тази преписка, която пристигна към обяд в Централната избирателна 

комисия  и  молбата  на  Държавната  агенция  „Електронно 

управление”  да  дадем мотивирана  препоръка,  аз  ви  предлагам да 

изпратим отговор, че Централната избирателна комисия не може да 

направи  препоръка  по  отношение  на  потенциални  изпълнители, 

поради това че не познаваме дейността на посочените юридически 

лица и с нито едно от тях не сме били в договорни отношения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

отговор.

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Мартин 

Райков).

Благодаря. Продължете, госпожо Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с вх.  № ЦИК-00-611 от 26 

септември 2017 г. е получено писмо от Британски съвет, които ще 

провеждат  обучението  по  английски  език  в  Централната 

избирателна  комисия.  Договорът  е  сключена  с  дата  21  септември 

2017  г.  Имат  готовност  да  стартират  курса  от  2  октомври,  като 

предлагат обученията да бъдат в понеделник и сряда – едната група 

от 13 до 15 ч., а другата група от 15 до 17 ч. Преподавател и на двете 

групи ще бъде госпожа Мая Иванова.

Колеги, мисля че всеки знае в коя група е. Предлагам ви, след 

като  няма  никой  против  така  предложения  график,  да  върнем 

информация, че приемаме направеното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева). 

Благодаря.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-07-133-

1  от  28  септември  2017  г.  е  преводът,  покана  от  Централната 

избирателна  комисия  на  Република  Косово,  с  която  ни  канят  да 

участваме като наблюдатели на местни избори, които ще се проведат 

на  22  октомври  2017  г.  Даден  ни  е  краен  срок  за  акредитация  2 

октомври 2017 г. Изказват надеждата си, че ще потвърдим участието 

си  в  наблюдението  на  тези  избори.  Затова  ви  предлагам  да  си 

помислите, колеги.

Втората покана е с вх. № ЦИК-07-131, която ни е изпратена 

чрез  АСЕЕЕО.  Това  е  покана  за  участие  като  наблюдатели  от 

Държавната  избирателна  комисия  на  Македония  в  предстоящите 
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избори в Македония, които ще се проведат на 15 октомври 2017 г. 

Тук нямаме краен срок за акредитация. Колегите казват: „За нас ще 

бъде чест, ако по-голям брой наблюдатели се присъединят към нас в 

нашата мисия за свободни и справедливи избори”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, докато разсъждаваме по отношение на Косово и Македония, 

да допълним състава на нашата делегация за Словения с господин 

Ивков.

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина Стефанова,  Мартин Райков,  Росица Матева,  

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

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, тъй като колегата Ганчева има друг 

ангажимент, ме помоли да докладвам в нейната папка…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля,  спрете, 

госпожо Цанева!

Продължете, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колегата Ганчева ме помоли да докладвам 

за сведение писмо, пристигнало по имейла, с вх. № ЦИК-04-01-27 от 

Постоянното представителство на Република България в Брюксел, с 

което ни информират, че на 26 септември е била проведена среща на 

постоянния представител на Република България. Обсъждан е Актът 

за  избиране  на  членове  на  Европейския  парламент,  който 

понастоящем е блокиран в Съвета,  както и от своя страна нашият 

постоянен  представител  е  запознал  с  подготовката  на  българско 

председателство  на  Съвета  на  Европа,  като  е  изтъкнал,  че 

значителен  брой  мероприятия  са  в  ход  и  ще  приключат  в 

определените срокове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 

бяха вашите доклади.
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Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа  Грозева. 

Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата с вх. № ЦИК-07-55-29 

е пристигнало писмо от програмния мениджър на АСЕЕЕО. Там е и 

файлът  с  превода  на  български.  Господин  Ищван  ни  е  поставил 

някои  организационни  въпроси,  на  които  следва  да  отговорим.  В 

момента най-важното, за което ни молят, всички докладчици, които 

са заявили участие в изнасянето на доклад на 26-та конференция, 

следва да представят своите доклади. Прочетете внимателно, искат 

се  и снимки за  лицата  във връзка  с  изготвянето на   брошурата  и 

планираното  отпечатване,  както  и  да  редактираме  статията  си  на 

„Фокус  България” за списанието, което Асоциацията ще издаде, от 

2500 и 4000 думи на 400 или 500 думи.

Искат  да  им  изпратим  програмата.  Възложено  е  вече  на 

госпожа Жекова,  до  която  е  адресирано  по  електронната  поща 

писмото,  да  извърши  необходимата  подготовка.  Има  и  някои 

изисквания от госпожа председателката, тя е запозната, така че тя ще 

се съобрази с тези изисквания.

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  моля,  ако  имате  някакви 

предложения  и  допълнения,  преди  да  отговорим  на  АСЕЕЕО  да 

бъдат направени.

И следващото нещо, което бих искала да поставя на вашето 

внимание, е да възложим на фирмата, която избрахме, „Меркурий”, 

да подготви подаръци, които, както предварително се разбрахме с 

организацията, не следва да бъдат скъпи. България, както знаете, е 

известна със своето розово масло и аз считам, че в пакета,  който 

трябва да е еднакъв за мъже и за жени, би следвало да присъства 

розово масло, но не тези мускалчета, които …

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Грозева, бихте ли спрели за момент!

Продължете, госпожо Грозева.
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Писмото,  което  докладвах,  госпожо 

Сидерова, беше за сведение. Отговорът, който ще бъде изготвен и 

изпратен  на  АСЕЕЕО,  ще  ви  го  докладвам,  след  като  бъде 

подготвен.  Сега  ви  го  докладвам  за  сведение  и  запознаване  и 

съответно за предложения, ако имате такива.

Продължавам доклада си, тъй като бях прекъсната. Оказа се, 

че извън онези дървени мускалчета, които ползвахме, има български 

фирми,  които  произвеждат  сухо  розово  масло.  Фирмата  е 

пловдивска – това,  което съм намерила,  разбира се – и се нарича 

„Натурал  козметик”.  И  смятам,  че  освен  розовото  масло  бихме 

могли да сложим в пакета и по една хубава бутилка червено вино. 

Това розова масло стои в моя кабинет, нека всички да го пробват и 

да видят как изглежда и ако сте съгласни, на следващото заседание 

да гласуваме едно протоколно решение да възложим на фирмата да 

направи проучвания на какви цена. На дребно цената му е някъде 

около 20 лева,  предполагам, че на едро цената ще може да падне 

доста  под това  и  една бутилка хубаво вино,  знаете  колко струва. 

Мисля, че това е един добър подарък. На всички конференции, на 

които  сме  били,  тези  подаръци се  поставят  в  хотелските  стаи  на 

всички, които ще бъдат гости и участници.

Това е моят доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожо Грозева, това беше вашият доклад. Записвам за следващата 

седмица.

Следващ докладчик е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  По  отношение  на  Ваня  и  аз  да  си 

кажа мнението. Не съм съгласна да ни слагат лимит на текста, който 

ще представя България. Считам, че това, което те ще изработят, не 

ни ограничава ние да си изработим нашите брошури, за да можем да 

се  възползваме  от  повода да  направим представянето  на  страната 

пред гостите. Но ще говоря и с госпожа Грозева специално.

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви,  че  проверката  на 

генерираните  технически  образци  на  бюлетини  извършихме  с 
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госпожа Алексиева.  Общинските избирателни комисии до края на 

седмицата  трябва  да  потвърдят  техническия  образец  и  аз  ще  ви 

помоля  да  изпратим  едно  писмо  до  общинските  избирателни 

комисии  да  ни  предоставят  информация  за  одобряването  на 

техническите  образци  на  бюлетините  за  частичните  избори  на  8 

октомври.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов). 

Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа има една електронна папка, която направи госпожа Манолова 

с всички относими към въпроса документи, свързани с предоставяне 

на сграда за целите на Централната избирателна комисия. Това е по 

повод писмото, което получихме от главния секретар на Народното 

събрание и ви го докладвах на предишното заседание. Уточнихме се 

въз основа и на постъпили предложения в зала – аз специално се 

сещам  за  предложението  на  колегата  Матева  –  за  днес  да  бъде 

изготвен проект на отговор.  Целта ни беше да сме приключили с 

огледите  на  всички сгради,  към които  ЦИК проявява  интерес.  За 

съжаление не успяхме, въпреки съдействието, което оказа госпожа 

Камелия Нейкова на администрацията много спешно да се свърже с 

Министерството  на  отбраната  във  връзка  с  огледа  на  сградата  на 

Военното издателство, както и на госпожа Сидерова по отношение 

на  сградата,  която  е  на  ул.  „Иван  Вазов”,  бившето   Иранско 

посолство.

За  първи  път  информираха  от  Министерството  на 

регионалното развитие и благоустройството госпожа Манолова на 
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26 септември т.г., че следва да осъществим контакти със съответните 

ведомства, които имат ангажименти по управлението на съответните 

сгради. По тази причина от 26-ти вече сме в контакт с други лица. За 

съжаление  днес  огледи  на  двете  сгради,  към  които  проявяваме 

интерес, не можахме да осъществим. Имаме един период в рамките 

на две седмици, в които може да се извърши оглед на сградата на 

Военното  издателство,  виждате  причината,  поради  която  към 

момента не е целесъобразно да се извърши поради преобразуване на 

търговското  дружество.  А  по  отношение  на  Иранското  посолство 

може би колегата Сидерова ще даде по-точна информация.

В проекта на писмо, изготвен от госпожа Манолова, за всеки 

имот е  отбелязано ако сме извършили оглед,  дали ЦИК счита,  че 

сградата е подходяща да се предостави на Комисията. Виждате, че 

по  отношение  единствено  на  сградата  на  ул.  „Врабча”  №  23  от 

сградите, които до този момент сме имали възможност да огледаме 

или  за  които  имаме  информация,  извън  двата  имота,  за  които 

говорих в началото, ние посочваме,  че ЦИК проявява интерес,  но 

имаме предложение да се предостави още един допълнителен етаж, 

тоест да станат общо три. За всички останали имоти, пак казвам, с 

изключение на двата, чиито оглед предстои, сме посочили в общи 

линии,  че  или  не  съответстват  на  изискванията  за  изпълнение  на 

функциите  на  Централната  избирателна  комисия,  или  сградите  се 

намират  в  такова  състояние,  че  не  е  целесъобразно  да  бъдат 

предоставени  на  Централната  избирателна  комисия,  тъй  като  към 

настоящия момент състоянието им е достатъчно компрометирано и 

се  налага  извършването  на  реконструкции  и  цялостен  ремонт,  за 

които е необходимо време и финансов ресурс.

По  отношение  на  сградата,  която  миналата  година  беше 

предмет на оглед, прилагаме към писмото становищата и на звената, 

извършили оглед и изразили своето експертно мнение по въпроса 

доколко  отговарят  на  изискванията  за  работата  на  Централната 

избирателна комисия.
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Виждате  проекта  на  писмо  до  главния  секретар  с 

приложенията,  включително и  нашето  предложение  да  се  удължи 

срокът на допълнителното споразумение с Народното събрание на 

този етап.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Аз  ще  си  позволя  леко  да 

коригирам колегата Солакова и мисля че тя ще се съгласи с мен, че 

ние не проявяваме афинитет към тези сгради, а те са ни предложени. 

Защото мисля, че ние проявяваме интерес към други сгради, които 

не са ни предложени, а биха били по-добри за нас.

Моето конкретно предложение по писмото  е като описваме 

нашето мнение за имот № 1 на „Врабча” 23, да посочим изрично, че 

в  писмото  от  Регионалното  министерство  имаме  информация,  че 

тези етажи, които са освободени или предстои да бъдат освободени 

от политическа партия АБВ и ни се предлагат, ни се предлагат за 

временно  ползване,  защото  вече  са  предоставени  на  НАП.  И 

всъщност  ако  става  дума  само  за  временно  ползване,  нас  не  ни 

устройства. А ако е възможно да бъдат предоставени за постоянно 

на ЦИК, Комисията намира, че би следвало освен партерния етаж да 

се предоставят минимум още два етажа, които да бъдат един след 

друг, компактни, за да може по време на избори да бъде ограничен 

достъпът до ЦИК, което е необходимо във връзка с произвеждането 

на  избори.  В тази  връзка,  ако е  възможно да  бъдат  предоставени 

постоянно  на  ЦИК,  тогава  би  следвало,  след  като  бъдем 

информирани за това, да поискаме становището и на другите органи, 

от които зависи.

По  отношение  на  имот  №  2  –  „Раковски”  134,  мисля,  че 

трябва  да  се  добави,  че  този  имот  също  се  нуждае  от  основен 

ремонт, защото ние констатирахме там, че освен дограмата,  която 

сигурно трябва да се смени, се оказа по информация от ползващите 

сградата,  че  няма парно отопление,  няма топла вода,  тъй  като  са 

избили  тръбите.  А  и  намираме,  че  помещенията  не  отговарят  не 
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необходимостите на Централната избирателна комисия – това да се 

добави изрично.

Мисля,  че  по  отношение  на  имот  №  4  би  следвало  да 

добавим,  че  той  вече  е  предоставен  на  Софийски  районен  съд, 

Наказателна колегия, тъй като от понеделник те ще бъдат там. А по 

отношение  на  „Драган  Цанков”  имаме  публична  информация  от 

министъра  на  правосъдието,  че  този  имот  след  ремонт  ще  бъде 

предоставен на Административен съд – София-град. Тоест няма как 

да бъде предоставен на ЦИК.

Мисля, че това са моите предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. Други? Не виждам.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  се  опитах  и  мисля,  че 

успях  да  запиша  допълненията  към  първа  и  втора  точка, 

включително да направим това уточнение за временно предоставяне, 

което ще предположи отново търсене на решение в един известен 

период  след  това.  Като  ги  добавим  в  този  смисъл,  предлагам  да 

изпратим писмото до главния секретар на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина Стефанова,  Мартин Райков,  Росица Матева,  

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

Цветозар Томов). 

Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  от  Общинската 

избирателна  комисия  –  Криводол,  с  вх.  №  ЧМИ-15-83  от  27 

септември 2017 г. сме получили писмо, с което ни уведомяват, че 

имат  проблем  с  интернет  доставчика,  поради  което  не  могат  да 

одобрят  техническия  образец  на  бюлетината.  Точно  с  днешното 

41



писмо  до  всички  общински  избирателни  комисии  мисля,  че  ще 

можем  да  ги  успокоим,  до  края  на  седмицата  като  одобрят 

техническите характеристики, да ни изпратят информация. Няма да 

бъде  късно  за  отпечатването  на  бюлетините.  За  сведение  ви  го 

докладвам.

Колеги, за сведение, вх. № ЧМИ-06-58-21 от 26 септември, 

06-58-20 от 26 септември, вх. № ЦИК-00-338, като първите две са 

информации  във  връзка  с  подписани  договори  за  отпечатване  на 

бюлетините,  а третото писмо е покана за семинар. Намира се във 

вътрешната мрежа, моля, който проявява интерес, може да се заяви.

Има  няколко  писма  с  една  обща  резолюция  на  госпожа 

Мусорлиева от 26 септември: вх. № ЧМИ-06-58-14 от 26 септември, 

ЧМИ-58-15 от 26 септември и вх.  № ЧМИ-58-16 от 26 септември 

2017  г.  Получили  сме  копия  или  екземпляр  от  заявката  до 

Печатницата на БНБ за отпечатване на бюлетините.

Входящ № ЧМИ-06-58-19, ЧМИ-06-58-18, ЧМИ-06-58-17 във 

връзка със заявяването на бюлетини до Печатницата на БНБ.

Входящ № ЧМИ-06-58-12 и ЧМИ-06-58-13 от 26 септември 

са следващите писма.  Всички те са за  сведение и се намират във 

вътрешната мрежа.

Входящ  №  ЦИК-02-64  от  26  септември  2017  г.,  писмо  от 

главния  счетоводител  на  Народното  събрание  с  информация  и 

приложена справка за сметката на Централната избирателна комисия 

за  м.  август  2017  г.  Виждате  сумата  4431,18  лв.,  включително 

съгласно Споразумение 355 в размер на 2500 лв. Докладвам ви го за 

сведение.  По  силата  на  споразумението  ще  се  предостави  на 

счетоводството, за да може да се изплати. Само при необходимост 

след  извършване  на  проверка  на  счетоводните  документи  ще  се 

върне в зала.

Колеги,  докладвам  ви  вх.  № ЦИК-09-173  от  26  септември 

2017  г.  Тази  информация  е  предоставена  от  госпожа  Манолова  в 

качеството  й  на  директор  на  дирекция  „Администрация”  за 

изпълнените  от  нея  действия  във  връзка  с  осъществяването  на 
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контакти  и  координация  при  извършването  на  огледи.  По  повод 

огледите моля да се запознаете, който има интерес.

Докладвам ви вх. № ЦИК-09-174 от 28 септември 2017 г. от 

госпожа Манолова. Тя ни уведомява, че в изпълнение на протоколно 

решение  от  23  февруари  2017  г.  са  предприети  действия  от 

администрацията за регистрация на домейна „цик.бг” на кирилица и 

от  27  септември  2017  г.  домейнът  е  активен  и  сайтът  на  ЦИК е 

достъпен и чрез него. За сведение ви го докладвам.

За  сведение  ви  докладвам  и  вх.  №  ЦИК-00-614  от  27 

септември 2017 г. Получили сме една оферта по електронната поща, 

не е подписана, от Служба по трудова медицина. Това е поредната 

оферта, която получаваме. Виждам, че има резолюция и до госпожа 

Богданова, но ние ги предоставяме на госпожа Богданова, за да се 

извърши обобщаване на всички оферти, които са получени в тази 

връзка, за да може да се направи предложението пред Централната 

избирателна комисия.

Колеги, връщам на вниманието ви писмо с вх. ЦИК-00-588-1 

от 21 септември 2017 г. Докладвах ви го на предишното заседание за 

сведение, за запознаване и за обмисляне в тази връзка. Уведомила 

съм  госпожа  Алексиева,  която  има  поставена  задача  към 

администрацията  по  повод  на  предишно  писмо  на  Държавната 

агенция „Електронно управление”, за да може днес да се върне на 

вниманието на ЦИК този въпрос и да се приеме решение, първо, по 

въпроса относно участието на Централната избирателна комисия в 

електронното  управление.  Тук  стои  и  въпросът  за  решение  за 

участие в междурегистров обмен на данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  няма 

докладна записка относно поставената задача.

Уважаеми колеги, с оглед на върнатата преписка и това, че не 

сме получили информация моля за вашите становища. 

Няма  такива.  Продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

госпожа Стефанова. Заповядайте.
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

докладна записка на Красимира Манолова с вх. № ЦИК-09-156 от 31 

август 2017 г. и взето протоколно решение от  заседание на ЦИК от 

1  септември  2017  г.  относно  обучението  по  чужди  езици  и 

предприетите действия по проучване на възможностите за езиково 

обучение по немски език е постъпила докладна записка с вх. № 09-

175 от 28 септември 2017 г. от Милена Радославова, юрисконсулт, с 

предложение  за  проектодоговор  за  индивидуално  обучение  по 

немски  език  ниво  А2,  с  Езиков  център  „Шилер”  и  получено  от 

езиковия център писмо с вх. № ЦИК-08-55 от 26 септември 2017 г., 

публикувани са  в моя папка,  като има и проектодоговор,  който е 

коригиран  от  Милена  Радославова,  оферта  за  индивидуално 

обучение по немски език. Цената на индивидуален час е 22 лв., общо 

до достигане на ниво А2 са нужни 70 учебни часа, продължителност 

шест месеца. Плащането ще се извършва след месечно отчитане на 

проведените часове с протокол и издадена фактура. Общата цена на 

обучението е 1595 лв., която включва и учебници от 55 лева. Заедно 

със сертификата и провеждането на изпита.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо за доклада.

Уважаеми  колеги,  предполагаме,  че  сте  се  запознали. 

Подлагам на гласуване одобряване на този договор и подписването 

му при условията на двоен подпис. Колеги, режим на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  упълномощавам  госпожа  Солакова  да 

води. Давам думата на господин Пенев.

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

МР-14-1  от  28  август  2017  г.  Писмото  е  от  кмета  на  община 

„Родопи”, област Пловдив, с което се иска разрешаване отваряне на 
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запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 

материали от проведен местен референдум в с. Ягодово на 29 юли 

2012 г. Със същото искане е постъпило отново писмо на 4 септември 

2017 г. с вх. № МР-14-2. Било е разпределено на колегата Цачев. В 

тази връзка Централната избирателна комисия е одобрила отговор, с 

който уведомяваме кмета на община „Родопи”, че не е необходимо 

разрешение  от  Централната  избирателна  комисия  за  отваряне  на 

това запечатано помещение, а компетентността за това е изцяло на 

кмета на съответната община. Докладвам ви за сведение това писмо.

Докладвам ви също така свързано писмо с вх.  № ЦИК-07-

135/26 от 1 септември 2017 г., вх. № ЦИК-07-135/28 от 19 септември 

2017 г. и вх. № ЦИК-07-135/29 от 21 септември 2017 г. Първите две 

писма  са  всъщност  от  изданието  „Войс  Интернешънъл”,  като  ни 

уведомяват, че вече е публикувано третото издание на това списание 

и съответно ни отправят покана да съдействаме и сътрудничим при 

изготвянето  на четвъртото  издание,  което е  за  периода октомври-

декември.  Темата,  която  ще  бъде  предмет  на  това  издание,  е 

допускане  на  избиратели  да  гласуват  в  чужбина,  служебни 

гласоподаватели,  включително  и  униформени  служебни 

гласоподаватели.  Третото  писмо,  което  посочих,  е  преводът  във 

връзка  с  тези писма.  Докладвам ги за сведение,  ако някой колега 

прояви желание да подготви материал, вероятно няма пречка да бъде 

изпратен  и  след  30  септември,  която  дата  е  посочена  като  краен 

срок.

Докладвам ви също така писмо с вх.  № ЦИК-07-132 от 25 

септември и вх. № ЦИК-07-132/1 от 25 септември 2017 г., съответно 

вх.  №  ЦИК-07-132/2  от  28  септември.  Последният  номер  е  на 

изготвения  превод  на  предходните  две  писма,  те  са  всъщност  с 

идентично съдържание. Касае се за информация от Ай Си Пи Ес, с 

която ни уведомяват, че Петнадесетият международен избирателен 

симпозиум и международни избирателни награди ще се проведе в 

периода от 4 до 6 декември 2017 г., включително и церемонията за 

международните награди, в Йордания, Мъртво море. Уведомяват ни 
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за значимостта на симпозиума, уведомяват ни, че ще бъде чудесно, 

ако представители на Централната избирателна комисия участват в 

това  мероприятие,  като  съответно  ни  предупреждават,  че  е 

ограничена  наличността  на  места,  затова  ни  насърчават  да  се 

регистрираме  своевременно.  В  същото  време  ни  уведомяват,  че 

посоченото писмо не е официална покана, а за да се отправи такава 

покана е необходимо да се осъществи контакт  с  лицето за контакт, 

което  Диана  Роланд.  Докладвам  го  за  запознаване.  Не  е  посочен 

краен срок, но предполагам, че ако има предложения за участие, все 

пак оперативно трябва да вземем това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  предлагам  да  възложим  на 

служителя  ни  от  администрацията  връзки  с  обществеността  за 

осъществяване  на  контакт  с  представителя  на  организацията, 

отговорен за организирането на това мероприятие, да събере повече 

информация във връзка с условията за участие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, възлагаме, не виждам да има някой против.

Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик по 

тази точка – господин Баханов. Заповядайте.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-21 от 

25 септември 2017 г. сме получили постановление за прекратяване 

на наказателно производство от 15 септември 2017 г. от прокурор 

при  Софийска  районна  прокуратура,   което  постановление  е 

изпратено  и  на  нас,  тъй  като  знаете,  че  постановлението  за 

прекратяване  имат  седемдневен  срок  за  обжалване  от  датата  на 

получаването му. Става въпрос за една преписка срещу лице Тюлай 

Байрам  Муса  за  престъпление  по  чл.  168,  ал.  1  от  Наказателния 

кодекс за евентуално извършено такова престъпление на 25 май 2014 

г. в изборите за членове на Европейския парламент. 

Постановлението  е  шест  страници,  ще  се  опитам  с  шест 

страници  да  ви  го  преразкажа.  Лицето  е  родено  в  1991  г.  в 
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Момчилград,  след  това  се  е  преселил  в  Турция,  но  има  двойно 

гражданство – българско и турско. През 2009-2014 г. е била студент 

в България, след което пак отива да живее в Турция.  Живяла е в 

студентско общежитие по време на обучението си в Медицинския 

университет в гр. София. Била е в редовна форма на обучение и на 

25 май 2014 г. е отишла да гласува. Само ще ви кажа, че е попитала 

изрично преди това секционната избирателна комисия дали може да 

упражни правото си на глас. От комисията са й отговорили, че може. 

И както са разпоредбите на Изборния кодекс относно гласуването на 

студенти редовно обучение, била е  спазена процедурата,  лицето е 

гласувало. 

Прокурорът е събрал необходимите доказателства – писмени, 

гласни, настанителни заповеди, студентски книжки, удостоверение 

от  Медицинския  университет  и  преценява,  че  няма  извършено 

престъпление както от обективна, така и от субективна страна, тъй 

като лицето е имало право да гласува и е упражнило правото си на 

глас  по  изложените  от  мен  преди  малко  аргументи,  които  са 

залегнали в постановлението за прекратяване. От друга страна, също 

така считат, че и от субективна страна не е извършено престъпление, 

тъй като е била с ясното съзнание, което е било и потвърдено и е 

била стимулирана и от съответната секционна избирателна комисия 

да  упражни  правото  си  на  глас,  тъй  като  според  членовете  на 

секционната избирателна комисия не е имало проблем да упражни 

правото  си  на  глас.  Поради  което  прекратява  наказателно 

производство.

Постановлението  е  качено  в  папка  с  моите  инициали.  Ако 

някой от колегите иска, може да се запознае и евентуално до края на 

заседанието  да  изрази  противно  на  моето  становище.  Моето 

становище е да остане за сведение. Евентуално ако има противно на 

моето  становище,  за  да  може да  се  обжалва  в  предвидения  срок. 

Благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря,  господин  Баханов.  Ще  върна  този  въпрос  в  края  на 

заседанието. 

Колеги, следващ докладчик съм аз. Моля да отворите моята 

папка  за  днешно  заседание,  писмо  до  Държавната  агенция 

„Електронно  управление”.  Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  да 

изпратим  това  писмо  до  Държавната  агенция  „Електронно 

управление”  във  връзка  с  подобряване  на  сигурността, 

резервираността и отказоустойчивостта на инфраструктурата ни.

Уважаеми колеги? Подлагам на гласуване.

Гласували  13 членове на  ЦИК:  за  –  11 (  Владимир Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева);  против – 2 (Ерхан 

Чаушев, Севинч Солакова).

Благодаря.

Колеги,  с  вх.  МИ-08-1-2  от  27  септември  2017  г.  ви 

информирам,  че  съм  призована  да  се  явя  по  дело  в  Софийски 

районен съд по делото на „Интермедия” ООД на 18 октомври 2017 г. 

в 15 ч.

Уважаеми колеги, във връзка с доклада, който направихме с 

госпожа  Ганчева  в  първата  част  на  заседанието,  стои  въпросът, 

свързан с попълване на един въпросник, който трябва да представим 

в Европейската  комисия.  Госпожа Ганчева докладва,  че  срокът за 

попълването на този въпросник е удължен. В тази връзка, колеги, в 

понеделник в  11 ч.  ще направим работно заседание,  на  което ще 

разгледаме  въпросите,  свързани с  въпросника,  и  ще продължим с 

анализа, който правим.

Във връзка с предходен доклад от мен относно участието ми 

в ОССЕ, колеги, забравих да ви информирам и затова сега ви моля 

да гласуваме едно писмо до госпожа Захариева във връзка с нейните 

функции като министър на външните работи относно координиране 

на дата, на която ще се проведе представянето на доклада на ОССЕ. 
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Бюрото за демократични институции и права на човека предлагат 

това да бъде декември. Както си спомняте, колеги, аз ви докладвах, 

че става дума за координация между всички органи в държавата, а не 

само ЦИК. ЦИК е изразила вече писмено становище за това, че по 

всяко време може да се проведе тази среща, но тя би ангажирала и 

законодател,  би  ангажирала  и  изпълнителна  власт.  Поради  тази 

причина и в контекста на предстоящото председателство на Съвета 

на  Европейския  съюз  ви  моля  да  гласуваме  писмо  до  госпожа 

Захариева, която да извърши тази координация.

Режим на гласуване.

Гласували  14 членове на  ЦИК:  за  –  14 (  Владимир Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Колеги,  във  връзка  с  изпратено  писмо  по  повод  оглед  на 

сграда  моля  за  последващо  одобрение  на  писмо  до  госпожа 

Захариева.

Гласували  14 членове на  ЦИК:  за  –  14 (  Владимир Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Още един доклад на госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

постъпила  шеста  оферта  от  Служба по трудова  медицина,  знаете, 

досега ние сме поставили тази задача на госпожа Богданова, както и 

при докладването на офертата ви казах, тя е предоставена като копие 

с  резолюция на председателката  още при получаването отново на 

госпожа Богданова. Тя е изготвила докладна записка вх. № ЦИК-09-

176  от  28  септември  2017  г.  Представена  е  обобщена  справка, 

публикувана  е  във  вътрешната  мрежа.  Приложени  са  всички 

получени към настоящия момент оферти. Аз специално от разговор 
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с  госпожа  Богданова  знам,  че  тя  е  направила  съответно  и 

допълнително проучване и малко по-подробно в докладната записка 

се спира на едната оферта на служба за трудова медицина Здравен 

фонд „Здраве” АД. С тази служба по трудова медицина и Народното 

събрание има сключен договор. Знаете, че ние поискахме от тях да 

ни  предоставят  и  документи  във  връзка  с  обследването  на 

помещенията,  които са ни предоставени с оглед осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд. Независимо че това не е 

най-ниската  цена  на  едно  работно  място,  но  тъй  като  обхваща 

цялостно  всички  дейности  във  връзка  с  осигуряването  на 

здравословни  и  безопасни  условия  на  труд,  наред  с  това  опитът, 

който имат по сключен договор с Народното събрание и услугите, 

които  предоставят  на  Народното  събрание,  включително  и  на 

администрацията,  посочва  се,  че  това  дружество  осигурява 

обслужването  на  лицата  от  администрацията  в  Университетска 

болница „Лозенец”,  където ние имаме право съгласно решение на 

Министерския съвет да бъдем обслужвани и за което,  разбира се, 

сега при изготвен график за профилактични прегледи например ние 

няма  да  дължим  съответно  цена.  Така  цена  ще  има  само  по 

отношение на администрацията.

Има  предложение  в  докладната  записка  на  госпожа 

Манолова. Предлага се ЦИК да обсъди възможността за сключване 

на договор за обслужване при ЗФ „Здраве” АД. Налични са средства 

по  съответния  параграф  по  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия  и  молят  за  одобрение  на  направеното  предложение.  За 

съжаление по-подробна информация с оглед на това, че тези оферти 

са постъпвали в периода юли, август, септември, аз не мога да ви 

предоставя. Докладвам ви, за да може да решим днес ще гласуваме 

ли възлагане или ще бъде единствено и само за сведение.

Уважаеми колеги,  знаете,  че  този въпрос  е  във  връзка  и  с 

изпълнение  на  препоръките  на  Инспекцията  по  труда.  Така 

формално ще сме изпълнили своя ангажимент с  оглед удължения 

срок  до  края  на  септември  да  сключим  договор  със  Служба  по 
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трудова медицина. Естествено че някои от дейностите няма как да 

бъдат  възложени  предвид  преместването  на  Централната 

избирателна комисия и ползването вече на нови помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.

Гласували  15 членове на  ЦИК:  за  –  14 (  Владимир Пенев,  

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

Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин 

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

Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев).

И последен  докладчик  по  тази  точка  –  госпожа  Сидерова. 

След това ще преминем към точка „Разни”.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само за сведение, с вх. № ПВР-05-26 

от 28 септември 2017 г. сме получили писмо от областния управител 

на област София-град, с което ни уведомява за изпълнение на наше 

Решение № 4877-НС от 1 септември за отваряне на помещение, в 

което  се  съхраняват  изборни  книжа  от  изборите  за  народни 

представители, произведени през 2017 г. Приложени са протоколът, 

както и заповедта за комисията, която е била определена да отвори 

помещението. В протокола има пълни констатации съгласно наше 

Решение № 4387. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Преминаваме  към  точка  „Разни”.  Първи  докладчик  е  господин 

Ивков. Заповядайте.

Точка 7. Разни (продължение).

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, аз поисках да бъда включен днес 

в  дневния  ред  в  точка  „Разни”,  за  да  ви  запозная  с  един  много 

неприятен за мен проблем и да го поставя. Не очаквах да е толкова 

дълго  днешното заседание,  но въпреки това  го поставям,  пък ако 

решим, ще го разискваме. Но настоявам да вземем бързо решение и 

становище.
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Въпросът е следният. Онзи ден аз с учудване установих един 

много неприятен факт – че Централната избирателна комисия има 

фейсбук страница, която не е на Централната избирателна комисия и 

дублира  официалната  страница  във  фейсбук  на  Централната 

избирателна комисия. Всеки от вас, който има фейсбук, аз никога не 

съм ползвал и нямам собствен фейсбук, научих случайно това нещо 

по повод едно празненство, една сватба на един депутат, където от 

ЦИК  са  отправени  от  тази  фейсбук  страница  едни  горещи 

поздравления. Да не говорим за другото й съдържание, но тя носи 

герба,  носи  „Централна  избирателна  комисия  на  Република 

България”, правителствена организация, има поредица от снимки на 

Централната избирателна комисия, където са били или само членове, 

или гости на ЦИК, също така международни издания.

При всички положения вътре  има препратки  към статии и 

примерно аз прочетох злостни нападки срещу Европейския съюз и 

Европейската  комисия.  Поредица  коментари  срещу  дадени 

политически субекти, които участват в изборите. И ред други, да не 

кажа  някоя  неизискана  дума,  но  при  всички  положения 

несъвместими  коментари,  линкове  и  препратки  с  това,  което  е 

политиката на Централната избирателна комисия, а именно да има 

една  изключително  консервативна  политика  и  политика  на 

абсолютна независимост, но и безпристрастност. Която аз считам, че 

ние  с  всички  други  действия  досега  успяваме  в  тази  насока.  Не 

говоря  когато  обсъждаме  дадени  казуси  по  време  на  активни 

периоди, когато може да припламнат… Но нашата фейсбук страница 

е нещо съвсем различно: консервативна, скучна, каквато трябва да 

бъде, и дава необходимата информация и е на висотата на органа.

Дотук ще спра днес. Моля ви, всички, които имате фейсбук 

страници, да влезете и да намерите това нещо. Аз не си позволих да 

дам, макар че си проведох свое проучване за тези два дни, защото аз 

онзи ден научих по повод един коментар, тъй като станах обект на 

подигравки  на  мои  близки  и  познати  по  повод  на  едно  от 

изказванията там. И когато аз ожесточено спорих, че такова нещо 
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ЦИК няма, те ми дадоха възможност чрез техния фейсбук да вляза, 

да видя и да прочета. Така че аз прочетох с очите си. Моля ви да се 

запознаете  и  най-късно  до  следващото  заседание,  защото  в 

зависимост от реакцията на Централната избирателна комисия, аз ще 

имам своя лична реакция, да видим как ще реагираме ние.

Междувременно, ако трябва да ме упълномощите и да вземем 

протоколно решение нашият служител, който се грижи за пиара на 

ЦИК,  а  също  така  и  системният  администратор,  да  намерят 

въпросната фейсбук страница, защото е ясно, че тя съществува и да 

направят скрийн шот или каквото и да е, така че тези от нас, които 

не  ползват  фейсбук,  да  могат  официално   да  се  запознаят  със 

съдържанието на въпросната фейсбук страница.

Това  протоколно  решение  искам  да  вземем  днес,  а  във 

вторник  ще  направя  конкретни  предложения.  Най-близкото  до 

акъла,  което  можех  и  днес  да  направя,  след  като  видите,  е  да 

сезираме фейсбук и да бъде изтрита. Само че аз искам до вторник да 

видим (ние сме тук почти целият състав), тъй като считам, че тя е 

твърде вероятно да е създадена и да се администрира от член или 

членове на Централната избирателна комисия. Може би тогава друга 

би била нашата реакция. При всички положения считам, че ние още 

във  вторник  трябва  да  вземем  необходимите  мерки  да  бъде 

незабавно  преустановена  и  закрита  тази  фейсбук  страница.  Не  е 

толкова неуправляем фейсбук. 

Във  всеки  случай  предлагам  да  вземем  това  протоколно 

решение да бъдат подготвени материалите от компетентните лица в 

ЦИК, да им се възложи и междувременно да дадем възможност на 

колегите и ако трябва в работно заседание да обсъдим как ние ще 

реагираме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. Колеги? Не виждам коментари.

Подлагам на гласуване предложението на господин Ивков.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  

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

Благодаря.  Записвам  за  следващото  заседание,  господин 

Ивков.

Заповядайте, господин Пенев, вие сте следващ докладчик.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  имам  два  кратки  доклада. 

Както знаете,  преди известно време взехме решение и изпратихме 

писмо  до  „Градска  мобилност”  във  връзка  с  необходимостта  от 

съкращаване срока на този договор. Днес в Централната избирателна 

комисия  е  постъпило  изготвеното  от  тях  допълнително 

споразумение.  Припомням  само,  че  на  срещата,  която  беше 

осъществена с представители на ЦИК и на „Градска мобилност”, на 

която присъствахме от страна на ЦИК аз  и колегата  Мусорлиева, 

беше договорено, след като изпратят този проект на допълнително 

споразумение, макар че те са изпратили подписано такова от тяхна 

страна,  да  бъде  обсъдено  от  Централната  избирателна  комисия, 

включително  ако  имаме  предложения  по  това  допълнително 

споразумение,  да  ги  направим  и  да  ги  съгласуваме  евентуално  с 

другата страна по договора.

Тъй като в така предложеното споразумение се съдържа текст 

единствено по отношение на срока на договора, а знаете, колеги, че 

имаше различни предложения във връзка с честата невъзможност да 

се използват служебните места поради заемането им неправомерно 

от  други  автомобили,  които  не  са  на  Централната  избирателна 

комисия. В тази връзка има различни предложения от колеги, затова 

ви  предлагам  днес  да  остане  за  запознаване.  До  следващото 

заседание да обсъдим всички предложения, които бихме могли да 

направим, и евентуално да одобрим вариант на това допълнително 

споразумение,  който  да  предложим  на  Центъра  за  градска 

мобилност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви, 

всички,  които имате предложения,  нека да бъдат предоставени на 
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вниманието на докладчика, за да може да се направи следващия път 

обобщен доклад.

Продължете със следващ доклад, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Следващият  ми доклад,  колеги,  е  от 

една  докладна  записка  от  Красимира  Манолова,  директор  на 

дирекция „Администрация”. Публикувана е във вътрешната мрежа в 

днешно  заседание.  Припомням  само  във  връзка  с  предходна 

докладна  записка  с  вх.  №  ЦИК-09-150  от  15  август  2017  г.  и 

протоколно решение на ЦИК от 24 август 2017 г. е изготвена тази 

докладна  записка,  която  е  входирана  с  вх.  № ЦИК-09-172  от  26 

септември  2017  г.  Тя  касае  актуализирането  на  лицензите  за 

антивирусен  софтуер,  съответно  закупуването  на  допълнителни 

лицензи  за  разширяване  на  Майкрософт  офис  пакетите,  които  се 

ползват  от  Централната  избирателна  комисия.  Извършено  е  по 

възлагане с посоченото протоколно решение на ЦИК проучване чрез 

изискване на оферти за закупуване на лицензи.

Това, което се предлага, е да се закупят десет броя лицензи за 

F- Secure Business suite License със срок на валидност до 19 май 2018 

г.  за  сумата  от  328  лв.  без  ДДС.  Както  и  е  предложено  да  бъде 

одобрена  офертата  на  ИНет  ООД  за  закупуване  на  осем  броя 

лицензи  на  Майкрософт  Офис  2016  г.  Хоум енд  Бизнес  на  обща 

стойност 3184 лв., два брой Майкросфот Офис 2016 г. Профешънъл 

плюс. Виждате цената.

Ще ви помоля, ако има някакви предложения в тази  връзка, 

да  ги  направите.  Прави  ми  впечатление,  че  по  отношение  на 

Майкрософт  Офис  пакетите  е  разглеждана  възможността  само  за 

варианта,  който  е  Майкрософт  Офис  2016  г.  Ако  има  някакви 

становища, ако не, да одобрим предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  на  миналото  заседание, 

ако си спомняте пак така накрая, направих един бърз анализ на тези 
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оферти и още тогава изказах едно мнение, сега ще искам просто да 

потвърдя.

Първо, по отношение на офертата за антивирусната програма 

F- Secure  незабавно  да  вземем  решение още  утре  да  се  сключи 

договорът,  тъй  като  офертата  е  от  12  септември,  днес  е  28 

септември, а сумата е една и съща, просто губим. А ни е необходима 

тази програма.

По  отношение  обаче  на  другата  оферта,  разговарях  с 

Красимира  Манолова  и  тя  ми  каза,  че  де  факто  са  направили 

проучване за най-новата система, тоест за Майкрософт 2016. Онзи 

ден  аз  ви  казах,  че  от  личния  ми  опит,  понеже  си  я  инсталирах 

вкъщи, тя е пригодена за доста по-мощни компютри, иначе работи 

много бавно. Ще ви дам пример с моя домашен лаптоп, който също 

е с много добри параметри, но е на три-четири години, като извикаш 

една  програма  на  Уърд,  се  зарежда  поне  20-30  секунди,  което  е 

много бавно.

Затова аз имам предложение, може би втората част,  където 

пише да закупим две системи 2016 г., да ги купим за проучване, но 

да  се  направи допълнително проучване и то  спешно,  може би до 

следващото заседание за Майкрософт 10, сегашната система, или за 

13 поне. Тъй като на практика ние ги използваме наистина само като 

машинописни  програми  и  не  са  ни  необходими  с  толкова  много 

възможности, каквито да 2016. Предполагам, че и сумата ще бъде 

по-малка.

Затова предлагам да възложим допълнително да се проучи и 

следващия  път  да  ни  се  докладва  това  нещо  и  тогава  да  вземем 

решение специално за Майкрософт.  Но по отношение на F-Secure 

предлагам веднага да се приеме решение за новите компютри.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. Мисля, че това предложение ни обединява.

Колеги,  подлагам на  гласуване закупуването  на  F-Secure  и 

допълнително проучване по отношение на Майкрософт Офис.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  

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

Благодаря. Това бяха вашите доклади.

Заповядайте, госпожо Солакова, и след това връщам въпроса 

на господин Баханов.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  моля  за 

последващо  одобрение  въз  основа  на  поставени  въпроси  от 

общинските  избирателни  комисии  вчера  публикувахме  на 

страницата  на  Централната  избирателна  комисия  в  рубрика 

„Частични  избори”  (вие  да  го  знаете  и  следващия  път  да  си 

напомним да  го  включим в  приложимите  решения)  решението за 

приемане на  методическите указания по прилагането на Изборния 

кодекс, 26 май 2016 г., Решение № 3667.

В тази връзка отново да възложим заедно с това гласуване на 

администрацията,  още  от  началото  на  септември имаме  такова 

решение, на предното заседание – също протоколно решение, още не 

е изпълнено, всички избирателни секции с брой на избирателите да 

се допълни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  

Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  

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

Колеги,  някой  някакви  предложения  по  преписката  на 

господин Баханов? Не виждам.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна  комисия.  Свиквам  следващото  заседание следващия 
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вторник, 10,30 ч., като припомням, а също ще бъдете информирани и 

по електронната поща, за работното заседание в понеделник от 11 ч.

(Закрито в 16,00  ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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