ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 575
На 12 октомври 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проекти на решение за обявяване на народен представител.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Кристина
Стефанова
2.а. Доклади по жалби и сигнали.
Докладва: Мария Бойкинова
2.б. Доклади по искания за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладват: Ерхан Чаушев, Росица Матева
3. Доклад относно 26-та международна конференция на
Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO).
Докладва: Иванка Грозева
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Ивилина Алексиева, Таня Цанева, Мартин
Райков
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5. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Метин Сюлейман и Румен Цачев.
Заседанието бе открито в 10,55 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 16 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 12 октомври 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т.
1. Проекти на решение за обявяване на народен
представител – два проекта за решение с докладчик госпожа
Ганчева; т. 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения с докладчици господин Арнаудов и госпожа Стефанова;
т. 3. Доклад относно 26-та международна конференция на
Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO) –
докладчик госпожа Грозева; т. 4. Доклади по писма с докладчици
госпожа Ганчева, госпожа Матева, госпожа Сидерова, госпожа
Солакова, госпожа Цанева; т. 5. Разни – аз ще взема отношение за
кратко.
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Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Моля да ме включите в т. 4 – доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
господин Райков. Да, от миналото заседание има едно писмо.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: В точка жалби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, правим
нова точка 2.а. - Доклади по жалби и сигнали. Записах, госпожо
Бойкинова.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доклади за възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде т.
2.б. Доклади по искания на възнаграждения от ОИК.
Други предложения? – Не виждам.
Ще помоля господин Баханов да се погрижи за отчитане на
гласовете.
Уважаеми колеги, който е съгласен с така предложения и
допълнен дневен ред, моля да гласува.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, по обективни причини от днешното
заседание отсъстват господин Андреев, госпожа Нейкова, господин
Сюлейман и господин Цачев. Уведомиха ме, че ще закъснеят
госпожа Солакова и господин Пенев.
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Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Проекти на решение за обявяване на народен
представител.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С писмо вх. № НС-02-69 от
11.10.2017 г. председателят на Народното събрание ни е изпратил
приложено решение на Народното събрание, прието на 11 октомври
2017 г., с което са прекратени пълномощията на Антон Динев
Тодоров, избран от листата на политическа партия ГЕРБ в Двадесет
и пети изборен район – София, на изборите за народни
представители в 44-то Народно събрание, като ни моли да обявим
следващия в листата на ПП ГЕРБ за Двадесет и пети изборен район –
София, във връзка с което ви предлагам проект на решение № 4881,
с което да обявим за народен представител в 44-то Народно
събрание от Двадесет и пети изборен район – София, Евгени Генчев
Будинов, със съответното ЕГН, от листата на партия ГЕРБ. Това е
следващият в листата.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4906-НС.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, моля да
подложите на гласуване писмата до Народното събрание и до
„Държавен вестник“, с които да изпратим решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С писмо вх. № НС-02-70 от
11.10.2017 г. председателят на Народното събрание ни е изпратил
Решение на Народното събрание, прието на 11 октомври 2017 г., с
което са прекратени пълномощията на народния представител Диана
Иванова Йорданова, избрана от листата на политическа партия ГЕРБ
във Втори изборен район – Бургаски, като моли Централната
избирателна комисия да обяви за народен представител от листата
на ПП ГЕРБ от Втори изборен район – Бургаски, предвид което ви
предлагам проект за решение с № 4882 във вътрешната мрежа, с
който да обявим за народен представител в 44-то Народно събрание
от Втори изборен район – Бургаски, Иван Стефанов Вълков, със
съответното ЕГН, от листата на партия ГЕРБ.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
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Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4907-НС.
И колеги, подлагам на гласуване и двете писма до
председателя на Народното събрание и до „Държавен вестник“.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка втора:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмо от кмета на община Мъглиж с вх. № НС-06-177 от
06.10.2017 г., с което ни казват, че в изпълнение на наше Решение
№ 4879-ЕП/НС от 1 септември 2017 г. и във връзка с извършване на
експертиза и предаване на книжата и материалите от изборите за
народни представители през 2013 г. и 2014 г. на отдел „Държавен
архив“ ни изпращат копие от заповедта на кмета за определяне на
длъжностните лица, които присъстват при отваряне на
помещението, копие от протокола на комисията, съобразно
изискванията на т. 21 от наше Решение № 4387-НС и че след
предаването на подлежащите на архивиране книжа в отдел
„Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа, ще ни бъде
изпратена информация, съдържаща резултатите от експертизата на
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експертната комисия относно ценността на документите, и
предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря, господин Арнаудов.
Следващ докладчик е госпожа Стефанова - заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
за сведение писмо с вх. № ЧМИ-06-70 от 11 октомври 2017 г. от
кмета на община Никола Козлево, с което приложено ни изпраща
заверени копия от заповед на основание чл. 445, ал. 7 от Изборния
кодекс, във връзка с Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 г., във
връзка с проведения частичен избор за кмет на кметство Никола
Козлево, за предаване на торбите и останалите книжа и материали от
СИК на общинската администрация, и съхраняване на торбите с
бюлетините и останалите книжа и материали; и протокол в
изпълнение на разпоредбите на Решение № 4886-МИ от 19
септември 2017 г. за поставяне на торбите с бюлетините и другите
изборни книжа и материали в архивно помещение в
административната сграда на общината, където се съхраняват
изборни книжа и материали от произведените предходни избори.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, преминаваме към нова точка 2.а.:
2.а. Доклади по жалби и сигнали.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
Само преди това, колеги, искам да ви уведомя, че в заседание
в момента току-що виждате, че пристигнаха от деловодството и сме
получили жалбата чрез ЦИК до ВАС срещу Решение № 4905-МР от
10.10.2017 г., с която е оставена без уважение жалбата на кмета на
Суворово против Решение № 183-МР от 04.10.2017 г. на ОИК –
Суворово. Току-що колеги, пристигна в оригинал. За сведение от
мен. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба чрез
ЦИК до Върховен административен съд от кмета на община
Суворово против наше Решение № 4905 от 10.10.2017 г., с което
Централната избирателна комисия остави жалбата му без уважение.
Делото е насрочено за днес и колегата Матева е осъществила
процесуално представителство. Делото е № 11628/2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
С това мисля, че изчерпихме точка 2.а.
Колеги, продължаваме с точка 2.б.:
2.б. Доклади по искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-172 от
27.09.т.г. сме получили искане за изплащане на възнаграждения за
проведени заседания и дежурства от общинската избирателна
комисия – Кърджали. Съответно с вх. № МИ-27-172/1 от 03.10.2017
г. сме получили и корекция за датата на едно дежурство. Просто са
объркали месеца и го коригират.
В цялост преписката има счетоводна справка и съответен
протокол от финансовия контрольор и започвам да ви докладвам
какво се иска. Всичко е във връзка с един сигнал за прекратяване
правомощията на един кмет в едно село в община Кърджали.
На 29 август 2017 г. е проведено заседание, на което са
присъствали председател, двама заместник-председатели и 7
членове, на което са получили разгледан сигнал за нарушение на
изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА от кмет на кметство
Звиница, община Кърджали. Съответно колегите са искали
допълнителни документи от различни институции.
На 31 август 2017 г. пак е проведено заседание, на което са
присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и
9 членове, на което са разглеждали съответните документи във
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връзка с преписката и са взели решение да уведомят въпросния кмет
на кметството да даде съответните обяснения, ако желае.
И така на 13 септември 2017 г. пак са провели заседание, на
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар,
на което са обсъдили цялостната преписка по случая и са прекратили
правомощията на кмета на това с. Звиница.
Предлагам всичките тези заседания да им бъдат одобрени за
изплащане на основание Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на
ЦИК, т. 1, буква „и“, като последното заседание на 25 септември
2017 г. пак на основание наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.,
на основание т. 1, буква „е“.
Във връзка с тази преписка искат и дежурства на 28.08.2017 г.
за председател и заместник-председател за подготовка на
заседанието на 29.08.2017 г.
На 30.08.2017 г.
председател и секретар също искат
дежурство за подготовка на заседанието.
На 12.09.2017 г. – също дежурство за подготовка на
заседанието на 13-ти от председател и секретар.
И съответно на 21.09.2017 г. дежурство за подготовката на
документите и изпращането на съответното предложение за
прекратяване на правомощията на този кмет до ЦИК за съответното
изпращане до президента.
И на 26.09.2017 г. дежурство, на което са присъствали
председател и секретар – за изпращане на цялостната документация
в ЦИК.
Предлагам всичките тия дежурства на основание Решение №
2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, на основание т. 12, буква „а“ да им
бъдат изплатени, като последното да бъде на основание буква „е“, т.
12.
Това е от ОИК – Кърджали във връзка с прекратяване
правомощията на един кмет на с. Звиница. Даже изпратихме и
преписката до президента, може и да е насрочил вече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам
ви искане за изплащане на
възнаграждение от общинската избирателна комисия – Бяла
Слатина. С вх. № МИ-27-180 от 10 октомври 2017 г. Към искането
има контролен лист и счетоводна справка, т.е. има необходимите
финансови средства и може да бъде изплатено.
Искането е за проведено заседание на 29 септември 2017 г. и
за едно дежурство, което е проведено на 28 септември 2017 г.
Дежурството е дадено от председателя на комисията и от един член
за подготовка на материалите за заседанието на комисията.
Заседанието на комисията е било с дневен ред с еднаединствена точка: Вземане на становище по насрочени срещу
решение на общинската избирателна комисия съдебни дела. Като
съдебното дело, за което се взема становище, е делото по решението,
с което общинската избирателна комисия в Бяла Слатина отказа да
прекрати пълномощията на кмета на с. Галиче Ценко Чоков.
Всъщност е одобрено становището на комисията, което е подготвено
от двамата члена при дежурството, което да бъде изразено в
заседание на Върховния административен съд.
Припомням, че Върховният административен съд потвърди
решението на Врачанския административен съд, с което задължи
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общинската избирателна комисия да прекрати пълномощията на
кмета на кметство Галиче Ценко Чоков.
В заседанието са взели участие общо 9 членове, така че
предлагам да вземем решение да го изплатим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 2 (Бойчо
Арнаудов, Мартин Райков).
Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклад относно 26-та международна конференция на
Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO).
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, моля ви да влезете в
папка АСЕЕЕО. С напредване на времето трябва да сме много
експедитивни. Моля да влезете в оферта „Автобуси“. Фирма
„Меркурий 97“ ЕООД ни е предложила оферта на фирма „Ангкор“ с
цените, както виждате. Това са автобусите, които ще трябва да
наемем във връзка с културната програма, която сме предвидили на
конференцията, както и извозването им на вечерята.
Следващата оферта е с фирма „Силвакс“, която „Меркурий
97“ ни предлага да ангажираме за осъществяване на трансфера
летище – хотел и хотел – летище. Тъй като все още не се знае
общата цена, цените са дадени единично за микробуси, ванове и
автобуси.
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Предлагам ви да вземем протоколно решение да
упълномощим фирма „Меркурий 97“ ЕООД да предприеме
необходимите действия за наемане на тези две фирми за
извършването на транспортното обслужване на конференцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото предложение е относно
преводачите на конференцията. То е под офертите за трансфер.
Моля да влезете в него. Предложени са четирима преводачи: двама с
английски език и двама с руски език. Дадена е кратка биография и
анотация къде е как са превеждали лицата. Дадена е и цената – 450
лв. на ден. За два дена и половина общо 4500 лв. без ДДС.
Предлагам ви да вземем протоколно решение да
упълномощим фирма „Меркурий 97“ ЕООД
да подготви
необходимите договори и да наемем съответните преводачи за
обслужване на конференцията. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Искам само да ви напомня. Както
виждате, във вътрешната мрежа за днешното заседание са включени
две менюта. В предходното заседание предложих на вашето
внимание техническа оферта за техническото обезпечаване. И
съответно на 5 октомври в моята папка има оферта за протоколни
подаръци. Предлагам ви утре в 10,30 ч. в тази зала, освен групата,
която отговаря за конференцията, могат да присъстват абсолютно
всички, които желаят, за да прегледаме всички тези материали и да
можем във вторник да не утежняваме дневния ред и да бъдем
подготвени за вземане на необходимите решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, в 10,30 ч. утре тази работна група с всеки желаещ.
Благодаря, госпожо Грозева.

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо,
получено по електронната поща от „Информационно обслужване“
АД и разпределено на мен и на колегата Христов, с вх. № ЦИК-0738-45 от 10.10.2017 г. То съдържа информация във връзка със
сключения договор с предмета, който е посочен, като е предоставена
и информация по изпълнението на договора в четири точки.
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Създадено е необходимото и са предприети необходимите действия,
като ще ви моля във връзка с изложената информация да гласуваме
писмо, с което да уведомим Европейската комисия за създадената
точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви входящи
номера ЦИК-00-636 от 10.10.2017 г., с което писмо по електронната
поща ни е изпратено предложение за ролбанер – прикачен файл, във
връзка със съвместния ни проект. След получаване на преписката
възложих на членовете на екипа за управление от страна на
Централната избирателна комисия, да ни дадат тяхното становище и
да ни предложат някакво решение по този ролбанер, тъй като те
присъстват на обсъжданията и на срещата на 10.10.2017 г., която се
проведе и която беше докладвана.
Във връзка с това е и вх. № ЦИК-09-188 от 12.10.2017 г. –
предложение от госпожа Манолова и госпожа Тихолова, като
предложенията са технически решения, доколкото аз разбирам: да се
намали размерът на шрифта… Бях уведомена, че във вътрешната
мрежа госпожа Манолова ще качи цветна версия на това
предложение за ролбанер.
Предлагам ви да одобрим така предложения ролбанер ведно с
направените предложения от госпожа Манолова и госпожа
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Тихолова, а именно да се намали размерът на шрифта на заглавната
част на ролбанера или разстоянието между редовете; текстът в
булетите да бъде центриран или първият да бъде ляво подравнен,
както са останалите два; в текста по т. 3 от представеното
предложение да се заличи интервалът; в левия правоъгълник освен
текстът „обща стойност на проекта“ в болд да бъде само общата
стойност на проекта със съответната сума и да се заличат кавичките.
Тоест, те са открили технически пропуски.
Ако имате други предложения?
Във връзка с това е и кореспонденция, която е получена в
Централната избирателна комисия, препратена от госпожа
Манолова, доколкото виждам, с вх. № ЦИК-00-636/1 от 11.10.2017 г.
Това всъщност е кореспонденция между членовете на екипа за
управление по повод на този ролбанер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли други бележки? (Реплики.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване одобрението на
този ролбанер със забележките, които се предлагат от
администрацията ни.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 2 (Георги
Баханов, Росица Матева).
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тая връзка вземам думата и предлагам:
Крайно време е Централната избирателна комисия да обяви един
конкурс за един знак на ЦИК. Мисля до края на годината да обявим
тоя конкурс, като възложим на администрацията да види условията
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за обявяване на такъв конкурс за знак на Централната избирателна
комисия. Крайно време е. Използвам ситуацията да предложа това
нещо. Не е добре там със старите знаци – ръка, не знам какво…
Крайно време е да минем на един по-съвременен графичен знак на
ЦИК с използването разбира се на националните символи и т.н., но
това е въпрос на конкурсна процедура.
Предлагам да се възложи на администрацията да проучи как
се правят тези конкурси и горе-долу и ние да си обявим такъв.
Гледам, че всичките институции имат. Време е и Централната
избирателна комисия да има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Единодушно се приема предложението на колегата Чаушев.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК09-186 от 11.10.2017 г. Това е информация за проведената среща с
екипа за управление и изпълнение по проекта с Държавната агенция
„Електронно управление“, предоставена от госпожа Манолова и
госпожа Тихолова. Докладвам ви го за сведение и запознаване. При
необходимост ще бъде върнато за разискване.
На стр. 2 е посочено, че от агенцията, а и от проведен
разговор с госпожа Манолова и ръководителя на проекта между тях
двете, председателят на Централната избирателна комисия е
уведомен, че от Агенцията предлагат среща между Агенцията и
Централната избирателна комисия по повод встъпителното събитие
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по проекта, което ще се проведе на 20.10.2017 г. от 11 ч. в
Конферентен център „Венус“. Това е информация, която е
пристигнала съгласно вх. № ЦИК-00-639 от 11.10.2017 г.
Председателят на Централната избирателна комисия предлага
срещата да бъде утре, 13 октомври 2017 г., в 11 ч. Моля да
възложим на администрацията да предприеме необходимите
действия за провеждане на срещата. Темата ще е обсъждане на
встъпителното събитие, предложения, кой да бъде поканен, кой да
участва от страна на ЦИК и други институции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Мария Мусорлиева).
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК07-38-44 от 10.10.2017 г. Това е информация, която е на английски
език и е пристигнала от госпожа Екатерина Ангелова. Доколкото аз
успях да се запозная, съдържа информация и документи, приложени
по различните досиета, които ще бъдат разглеждани в програмата на
насрочената среща и заседание на Работна група „Общи въпроси“ на
13 октомври 2017 г., като всички материали са ни предложени,
заедно с анотиран дневен ред на председателството. И те са били
разпространени в портала на делегатите до настоящия момент.
Разпределено е на мен и на работната група.
След получаване аз съм възложила на администрацията да
съгласуват с колегите за превод. Понеже има някакви противоречия
за превода, аз нямам предложение към момента. Мисля, че
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материалите би следвало да се преведат с оглед запознаването на
членовете на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, бих предложила да се обърнем към Постоянното
представителство и Министерството на външните работи и да
поискаме превода на български, който съм сигурна, че се извършва.
Колеги, подлагам на гласуване едно такова писмо.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Мария Мусорлиева).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Матева – заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-134-13 от 11
октомври 2017 г., постъпило по електронна поща, което е изпратено
от Посолството на Република Корея в България, което има
удоволствието да ни покани на Петия българо-корейски приятелски
концерт с участието на Вокален ансамбъл от Корея и от България на
Български дамски хор. Датата на провеждане е 18 октомври 2017 г.,
от 19,00 ч. в зала „България“. Има го във вътрешната мрежа, така че
който желае да присъства, може да го направи. Входът е свободен.
Докладвам го за сведение.
Докладвам ви също така писмо, постъпило по електронната
поща с вх. № ЦИК-07-149 от 10 октомври 2017 г. То се съдържа и в
превод със същия номер с индекс 1 и трябва да е в моята папка.
Това е въпросник относно изборите, изпратен от Чешката
република от Министерството на вътрешните работи, които имат
задача да извършат анализ на осъществеността на премахване на
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пречките в упражняване на правото на глас на хората с увреждания,
дължащо се на ограничение, наложено върху тяхната дееспособност.
Посочени са шест въпроса. В момента ви го докладвам за
сведение и запознаване. За следващото заседание ще ви предложа
отговор. Ако някой желае да помогне в изготвянето на отговора, ще
бъда благодарна.
Другото, което ви докладвам: връщам отново доклада във
връзка с Третото общо събрание на Асоциацията на световните
избирателни комисии ЕйУеб, което се проведе в Букурещ на 31
август 2017 г.
Припомням ви, че там беше предложена за приемане една
резолюция, която следваше да се приеме, за да се преобразува тази
Асоциация в междуправителствена такава. И ние изпратихме за
съгласуване тази резолюция като текст на Министерския съвет.
От Министерството на външните работи получихме писмо –
съгласувателно по тезите на резолюцията и в предходно заседание
ви припомням, че ме упълномощихте да се свържа с госпожа Румяна
Бъчварова, която е началник на политическия кабинет на министърпредседателя, до която обаче беше изпратено копие от същото
писмо на Министерството на външните работи.
Свързах се по телефона с госпожа Бъчварова и тя каза, че
Министерски съвет няма да изразява друго становище по текста на
резолюцията, освен изпратеното ни от Министерството на външните
работи, така че на базата на това становище ние би следвало да
формулираме нашето становище като орган – член на тази
Асоциация: дали да бъде приета тази резолюция и дали да бъде
трансформирана организацията в междуправителствена такава.
Само припомням, че в писмото на Министерството на
външните работи е разписана процедурата, която следва да има в
България, ако бъде взето такова решение да се одобри този текст на
споразумението.
При
положителна
преценка
относно
целесъобразността от членуване на Република България в бъдещата
междуправителствена организация, ще бъде необходимо да бъде
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проведена вътрешна процедура по ратификация на споразумението,
с което българската държава ще се присъедини към международната
организация, съгласно чл. 85 от Конституцията във връзка с чл. 15,
ал. 1 от Закона за международните договори на Република България.
Следва да бъде прието решение на Министерския съвет за
одобряване на проекта на споразумението, както и за предоставяне
на мандат за водене на преговори и подписването му от името на
правителството, и след подписване на споразумението, същото
следва да бъде ратифицирано от Народното събрание по
предложение на Министерски съвет.
Аз считам, че с така разписаната процедура и с изразеното
становище от Министерството на външните работи и предлагам
Централната избирателна комисия да изпрати писмо на
Секретариата на Асоциацията, че България не подкрепя
предложението да бъде изменен статутът на организацията в
междуправителствена такава. И ако одобрим това становище, ще
подготвя отговор в този смисъл за следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? - Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
Продължете.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви в момента за сведение и
запознаване отново във връзка с Третото общо събрание на ЕйУеб
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информация, постъпила в ЦИК с вх. № ЦИК-07-64-27 от 29
септември 2017 г. Материалът е преведен и е със същия номер от 9
октомври 2017 г. Мисля, че е качен в моята папка и в папката на
колегата Сюлейман.
Това са материали по проведеното Трето общо събрание, така
че ви моля да се запознаете с тях. Вътре се съдържа всичко, което е
обсъдено на това трето общо събрание – нещо като протокол от
самото заседание. И би било добре да се запознаем с него и с оглед
на бъдещи участия, и с оглед на това, че сме избрани за член на
изпълнителното бюро на тази асоциация. Чакаме още един материал
да бъде преведен, но той е доста по-обемен и когато бъде преведен,
ще ви ги докладвам в цялост. (Реплики.)
И още предложение във връзка с това.
Предлагам администрацията да обособи една папка, в която
да бъдат събрани всички материали от първото общо събрание,
когато България е станала член, до последното, което беше
проведено тази година – Третото общо събрание в Букурещ, за да
бъде налична информацията за следващото след две години общо
събрание и който присъства, да има информация какво се е
случвало.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, ще
възложа това.
Взимам повод и ще възложа да има такава папка и по
отношение на АСЕЕЕО отделно от папката, която в момента е за
подготовка на конференцията.
Благодаря, госпожо Матева.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
последващо одобрение писмо, което написахме на госпожа Анка
Торку, че в момента селектираме данните на технически носител,
които ще й бъдат изпратени, тъй като предприех действия пред
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„Информационно обслужване“ АД да разчетат диска 1991 – 2001 г. и
да отделят двете години, за които липсваха данни.
С вх. № ЦИК-07-124-2 от вчерашна дата госпожа Торку
благодари и каза, че очаква това, което сме й обещали. Това е с цел
да ги качим и на нашия сайт тези данни, както взехме решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: С писмо с вх. № МИ-06-521 от 10
октомври 2017 г. сме получили информация от кмета на Хасково за
държавите – членки на гражданите, включени в втора част на
списъка при произведените избори за общински съветници и
кметове през 2015 г. Дошъл е оригиналът от община Провадия на
писмото, което ви докладвах предишния път. И от Трявна с вх. №
МИ-06-604 от 11 октомври 2017 г. По същия начин сме получили
отговор от кмета на Трявна за държавата – членка по произход.
Предадени са и се въвеждат. Нашият списък вече се попълва, за да
го използваме в отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Солакова.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, което
получихме в Централната избирателна комисия за среща с
представители на Народното събрание, с вх. № ЦИК-02-76 от
11.10.2017 г. Тяхното изходящо писмо е от 10 октомври, за среща
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вчера в 10,30 ч. Докладвам ви го за сведение. Знаете, че срещата
беше проведена. Ние предоставихме информация относно огледите
и състоянието на сградите, предоставени по списък от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Уточнихме бъдещи общи действия. Получихме уверението, че ще
получим необходимото съдействие от страна на Народното събрание
пред министър-председателя, който трябва да реши този въпрос.
(Реплики.) Не стана въпрос кога трябва да се изнесем, но всички
бяхме на едно мнение, че можем много да си говорим, но нищо няма
да можем да решим.
Вх. № ЦИК-09-187 от 12.10.2017 г. - Докладна записка на
госпожа Манолова. Председателката е възложила задачата тя да
направи проучването и просто да се изготви един информационен
материал, който да съдържа справка за всички сгради, за които
имаме някаква информация и която може да бъде предоставена на
Централната избирателна комисия. Към тази докладна записка
виждате тази справка, която на този етап е изготвена, а виждам, че
има още колеги, които вчера не са имали готовност, а най-вероятно
днеска ще предоставят такава справка. (Реплики.) Аз също не знам
защо днеска… Да, тази задача продължава да стои и госпожа
Манолова днеска ще продължи да събира информацията, за да може
включително тя да прави съответните проучвания за състоянието, за
собствеността на съответните сгради, които се вписват в този
информационен материал. Не е просто да се изготви тази справка и
да бъде предоставена на вниманието на Централната избирателна
комисия.
Колеги, докладвам ви за сведение и пак казвам, че задачата
продължава да е в състояние възложена за изпълнение от госпожа
Манолова.
Уважаеми колеги, пристигнаха заявки, включително и по
пощата – да не ви ги докладвам поотделно. И покани за семинари
трябва да са публикувани във вътрешната мрежа. Пристигнаха
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включително и писма за упълномощаване на членове на общински
избирателни комисии за получаване на бюлетините.
Все още не сме получили писмото от печатницата– в
момента, в който го получим, предлагам да го изпратим и ние на
общинските избирателни комисии, независимо, че те също го
изпращат. Знаем, че в петък ще бъдат връчени изготвените
бюлетини. Една общинска избирателна комисия едва вчера на обяд
одобри предпечатния образец на бюлетината и по тази причина се
забавиха с отпечатването на бюлетините. (Реплики.)
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-640 и 640/1 от
11.10.2017 г. Това са писма по електронната поща от Държавната
агенция „Електронно управление“. Тъй като аз съм го получила
днеска, моля да обърнете и вие внимание. Само накратичко ще ви
докладвам за съдържанието на писмото.
Във връзка с електронното управление в периода 2017 –
2020 г., реализиране на проект, съгласно чл. 7в, ал. 1, т. 10 от Закона
за електронното управление, председателят на Държавната агенция
„Електронно управление“ участва в приоритизирането, координира
и контролира реализирането и поддържането на електронни
административни
услуги
и
информационни
системи
в
администрациите. В тази връзка предстоящо планиране на
цитираната марка и с оглед на ограничения индикативен бюджет ни
молят за съдействие за изготвяне на списък с приоритетни
административни услуги, електронизирането на които ще има
значителен ефект както за подобряване на обслужването на
гражданите и бизнеса, така и за усъвършенстване на вътрешните
работни процеси в представляваната от госпожа Алексиева
администрация, както и във вашите второстепенни разпоредители –
позволявам си да цитирам.
Молят списъкът да бъде изготвен на базата на извършени
прегледи на всички административни услуги, предоставяни от
нашата администрация и второстепенни разпоредители, като в него
бъдат включени услуги, включително вътрешно-административни,
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които се предоставят над 15 000 пъти годишно. По изключение
списъкът може да включва и услуги, предоставяни под 15 000 пъти
годишно, но които имат висок икономически или социален ефект.
Предлагам да се запознаем. Днеска ви го докладвам за
сведение. 3 ноември 2017 г. е срокът за изготвяне на този списък по
приоритети и изпращането на Държавната агенция „Електронно
управление“. Предлагам и да се възложи на администрацията заедно
към задачата, която е възложена от госпожа Алексиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, свързан доклад с доклада на госпожа
Солакова от преди малко. Съжалявам, че не бях в залата.
Госпожа Манолова се е свързала с Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и Министерството на
вътрешните работи по повод определяне на експерти, които да
дойдат за оглед на помещения за Централната избирателна комисия.
Министерството на вътрешните работи вече е определило човек.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството още
не е определило, като е информирало госпожа Манолова, че
вътрешната процедура в това министерство е един месец за отговор,
въпреки спешността, която ние подчертахме. Като от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
администрацията любезно е помолила госпожа Манолова да ги
подсети в края на седмицата за определяне на това лице.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, предлагам ви с протоколно решение да одобрим
разход до 300 лв. за обезпечаване на конференцията, която
Общественият съвет организира днес от 14,00 ч. в Дома на Европа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
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Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, в моята папка за днешното
заседание ви предлагам проект на отговор на писмо № ЦИК-00-629
от 4 октомври 2017 г., където ни бяха зададени редица въпроси във
връзка с машинното и електронното гласуване. След съобразени
бележки от предното заседание ви предлагам този проект, за да се
запознаем и да го одобрим, защото това вече е от 4 октомври и го
забавихме много. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.

5. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-00-355 от 11.10.2017 г., с
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което „Информационно обслужване“ АД ни уведомява, че
дейностите по отпечатване и разпространение на допълнението към
Бюлетина с резултатите от Националния референдум, са изпълнени.
Докладвам ви го за сведение.
С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание на комисията
следващия вторник – 17 октомври 2017 г., от 10,30 ч., като
припомням, че има втори тур на частичните местни избори и е
възможно да се наложи свикване на извънредно заседание на
Централната избирателна комисия.
Закривам заседанието. Хубав ден!
(Закрито в 12,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

