
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 577 

На 19 октомври 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Доклад  относно  26-та  международна  конференция  на 

Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO). 

Докладва: Иванка Грозева

1.а. Отчет по Договор № 2 с  „Информационно обслужване“ 

АД. 

Докладва: Емануил Христов

1.б. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Ивайло Ивков, Георги Баханов

2. Доклади по писма. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Румяна  

Сидерова,  Камелия  Нейкова,  Владимир 

Пенев

3. Доклади относно постановления на прокуратури. 

Докладва: Владимир Пенев

4. Разни. 

Докладва: Росица Матева



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир 

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

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

Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица 

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Метин 

Сюлейман, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  19  октомври 2017 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен  ред:  т.  1. 

Доклад относно  26-та международна конференция на Асоциацията 

на  избирателните  комисии  от  Европа  (ACEEEO)  с  докладчик 

госпожа  Грозева;  т.  2.  Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа 

Солакова,  госпожа  Сидерова,  госпожа  Нейкова,  госпожа  Грозева, 

господин  Пенев;  т.  3.  Доклади  относно  постановления  на 

прокуратури с докладчик господин Пенев, и т. 4. Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 

така предложения ви дневен ред? – Първи беше господин Христов. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Ако  обичате,  да  сключите  точка  в 

дневния ред за отчет по Договор № 2 от 2016 г. с „Информационно 

обслужване“  АД,  във  връзка  с  компютърната  обработка  на 

частичните избори. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

нова точка 1.а. Включих ви, господин Христов. 

Втори беше господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз моля да се включи една нова точка в 

дневния ред - искания за изплащане възнаграждения от ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще е нова 

точка 1.б. Записах, господин Ивков. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да ме включите в т. „Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви, 

госпожо Матева. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Уважаеми  колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка.  Ще 

помоля госпожа Грозева да отчете резултата. 

Уважаеми колеги,  който е  съгласен  с   така предложения и 

допълнен дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Емануил Христов,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги,  преди  да  преминем  към  разглеждането  на  точка 

първа  от  дневния  ред,  днес  по  обективни  причини  отсъстват: 

господин  Арнаудов,  госпожа  Ганчева,  госпожа  Цанева,  господин 

Томов  и  господин  Сюлейман.  Уведомиха  ме,  че  по  обективни 

причини ще закъснеят господин Пенев и господин Баханов. 

Това е първият доклад за сведение. 

И  вторият:  Колеги,  в  „Държавен  вестник“,  бр.  83  от  17 

октомври 2017 г., са обнародвани Решение № 4906-НС и  Решение 

№ 4907-НС от 12 октомври 2017  г.  на  Централната  избирателна 

комисия относно обявяване на Евгени Генчев Будинов за народен 

представител от 25-ти изборен район – София, съответно обявяване 
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на Иван Стефанов Вълков за народен представител от 2-ри изборен 

район – Бургаски. Колеги, докладвам ви го за сведение. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 

ред: 

1.  Доклад  относно  26-та  международна  конференция  на 

Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO). 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  за  заседанието  от 

днешна дата в папка АСЕЕЕО най-отгоре влезте в папката, където 

има  подпапка  „Технически  оферти  за  обсъждане“.  Ако  сте  ги 

намерили, влезте в папката и там има „Технически оферти -1“ на 

фирмата „СЕГ“, която ни е предложена от фирма „Меркурий 97“, 

която да осъществи техническото обезпечаване на конференцията. 

Можете да  влезете в офертата. Там са описани подробно нещата, 

които  от  „СЕГ“  предлагат,  като  крайната  цена,  която  са  ни 

предложили за извършване на услугата за двата дни, възлиза на 8764 

евро. Цената е без ДДС. 

Втората оферта е подадена от „Конгрес инженеринг“. Това е 

фирмата, с която хотел „Маринела“ работи. Дали са също подробна 

оферта  и  крайната  цена  –  разгледайте  я  внимателно,  която  са 

предложили, възлиза на 7226 евро без ДДС. Виждате, че разликата 

не е много голяма. 

Третата оферта, която също е качена, възлиза на 7000 лв., но 

не е така подробна.  Предлагам ви въобще да не я разглеждаме,  а 

просто  да  разгледаме  тези  две  оферти,  като  поисках  сравнителен 

анализ  за  разликата,  която  има,  от  управителката  на  фирма 

„Меркурий  97“,  която  също  е  качена,  и  тя  твърди,  че  разликата, 

която се явява в повече в офертата на фирмата „СЕГ“, се дължи на 

по-големия  брой  микрофони,  като  техниката  е  съобразена  с 

Наръчника на АСЕЕЕО за секретариата. Така че лично аз считам, че 

независимо  от  това,  че  надвишава  с  по-малко  от  1000  евро 

предложението  на  фирмата,  предложена  ни  от  „Меркурий  97“, 
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предлагам да одобрим офертата на фирмата „СЕГ“. Но ако искате да 

одобрим „Конгрес инженеринг“, няма абсолютно никакъв проблем. 

Предполагам,  че  и  „Конгрес  инженеринг“,  които  работят  с  хотел 

„Маринела“, са толкова добри. И ако предпочитате да изберем по-

евтиния вариант, вие решавате. 

Общата  цена  на  първата  фирма  е  7726  евро  без  ДДС,  а 

общата цена на фирмата „СЕГ“, която ви предложих, е 8764 – с 1300 

евро повече. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: За едно и също? 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: За едно и също, да. Не съм технически 

грамотна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, запознайте се с офертите. Чухте предложението на госпожа 

Грозева.  Моля,  когато  сте  готови,  да  ми дадете  индикация,  за  да 

открия  дискусията.  Или  ако  няма  такава,  да  преминем  към 

гласуване. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз ви предложих фирмата, която ни е 

предложена от „Меркурий 97“. Тя се казва „СЕГ“. (Реплики.)  

Прочети го. Най-отгоре има анализ. Това казах преди малко. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, мисля, че всички се запознахме. Откривам разискванията. 

Не виждам желаещи да участват в разискванията. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Грозева за 

фирма „СЕГ“. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова),  против  –  3  (Ивайло  Ивков,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
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Продължете, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Сега, ако обичате, се върнете в папката 

„АСЕЕЕО“.  Втората  по  ред  папка  е  „Излъчване  на  живо“.  Във 

връзка с изискването от централата на АСЕЕЕО конференцията да 

бъде  предавана  на  живо  на  страницата  в  ютуб на  организацията, 

както и на нашата страница, са качени две оферти на същите две 

фирми: „Конгрес инженеринг“ и на „СЕГ“. Те са ни дали отделно 

цена. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, мисля, че се запознахте с предложението на фирма „СЕГ“. 

Отварям дискусията. Не виждам желаещи да участват в дискусията. 

Колеги, подлагам на гласуване одобряването на тази оферта 

на фирма „СЕГ“. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария  

Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова),  

против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващото  предложение  е  относно 

дизайна на залата като размер и цена. Офертата е на фирма „СЕГ“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  успяхте  ли  да  погледнете  предложението  за  дизайна  на 

залата  като  размер  и  цена?  Уважаеми  колеги,  желаете  ли  да 

участвате в разисквания?

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложената 

ни оферта за дизайна. 

Режим на гласуване. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария  

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

Солакова), против – 2 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков).   

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  В  същата  тази  папка  погледнете 

последния  файл  „Фото  Видео  Диджей“.  Фирмата  се  казва 

„Филипоф“.  Също ни  е  предложена  от  госпожа  Крайсъл.  Искаме 

видеозаснемане за двата дни на конференцията. Видяхте офертата, 

нали. Става въпрос за 1800 лв. с ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? - Подлагам на гласуване одобряването на офертата. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

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

Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  последното,  колеги,  което  ще  ви 

помоля – да се върнете пак в папка АСЕЕЕО – протоколни подаръци 

за  обсъждане.  Тези  протоколни  подаръци  ги  обсъждаме  от  доста 

време,  както  знаете.  Качени  са  от  преди  3-4  заседания. 

Предложението,  което  е  направила  фирмата,  виждате:  една 

химикалка,  на  която  ще  бъде  изписано  „Централна  избирателна 

комисия – България“.  Каквото ние поискаме. Предлага се бутилка 

вино, но не зная фирмата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Отсъстващ член 

на  ЦИК  беше  така  любезен  да  предложи  продукти  на  фирма 

„Орбелос“. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  аз  ви  предлагам,  тъй  като 

колегите ще искат да се запознаят по-подробно, да го отложим за 

следващото ни заседание. (Реплики.)

Специално за плакета на работната среща, която проведохме, 

колегите  решиха, че вместо плакет,  би следвало да бъде нещо, с 

което  България  е  известна,  например  розово  масло,  торбичка  в 

български  стил  с  българска  бродерия.  Общо  взето  това  сме 

обсъждали.  (Коментари  и  уточнения  извън  микрофона.)  Добре, 

можем да отложим  разглеждането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, много предложения са постъпили във връзка с протоколните 

подаръци. Би следвало да изберем онези от тях, които от една страна 

най-добре представят страната ни, а от друга страна да преценим и 

финансовата  страна  на  въпроса.  Така  че,  колеги,  нека  да  бъдем 

готови за следващото заседание. 

Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния 

ред. 

Продължаваме със следващата точка: 

1.а.  Отчет  по  Договор  №  2  с  „Информационно 

обслужване“ АД. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа,  в 

папката  с  моите  инициали,  ще  видите,  че  има  качени  множество 

протоколи. Те са във връзка с отчитане дейността по  компютърната 

обработка  на  резултатите  от  частичните  избори  във  всяко  едно 

населено място, където имаше избори, затова са 10 на брой, колкото 

бяха и изборите. 
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Знаете, че изборите приключиха и данните от компютърната 

обработка  са  качени в  сайта  на  ЦИК и в  съответните  сайтове  на 

общинските  избирателни  комисии,  така  че  всичко,  което  е  било 

необходимо  по  договора,  е  изпълнено  без  забележки.  Затова 

предлагам  именно  да  упълномощим  председателя  и  секретаря  на 

Централната  избирателна  комисия  да  подпишат  приемо-

предавателните протоколи за свършената работа, с цел да може да се 

отчете по-нататък работата със съответните общини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  

Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, с това изчерпахме т. 1.а. от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на: 

1.б.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

Първи докладчик е господин Ивков – заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Току-що пристигна всъщност второто, т.е. 

искане  с  вх.  №  МИ-27-183  от  18.10.2017  г.  и  е  от  общинската 

избирателна  комисия  –  Карлово.  Касае  възнаграждение  за  дадени 

дежурства  от  председател  и  секретар  по  искане  на  Районна 

прокуратура – Карлово, да изпълнят и да дадат отговор по т. 3 от 

отказ да се образува, където им искат справка дали са предприели 
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административно-наказателни  действия  за  носене  на 

административно-наказателна отговорност. Дали са дежурство, за да 

дадат този отговор очевидно без да се свиква заседание. 

Аз  предлагам  след  като  е  минало  съответно  и  имаме 

счетоводна  справка  и  контролен  лист,  да  се  изплати 

възнаграждението за дежурство на председател и секретар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

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

Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, аз ще използвам второто искане с 

вх. № МИ-27-181 от 17.10.2017  г.  – искане за възнаграждение на 

членовете на общинската избирателна комисия – Септември, които 

са участвали на заседание на 13-ти т.м.,  което е свикано по наше 

указание, за да се вземе решение за прекратяване пълномощията на 

кмета на Семчиново. Минало е през счетоводството на Централната 

избирателна комисия, имаме контролен лист и счетоводна справка, 

поради  което  предлагам  да  одобрим  искането  за  изплащане  на 

възнаграждение на  председател, заместник-председател, секретар и 

петима  членове  на  комисията  –  общо  осем  човека,  които  са 

участвали в заседанието. 

Използвам  възможността  да  ви  предложа  и  може  би  да 

гласуваме анблок и едно писмо да ни върнат,  когато влезе в сила 

решението – разбрах, че има такава практика. Едно отделно писмо 

до същата  общинска избирателна комисия с оглед насрочването на 
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частични  избори,  тъй  като  направихме  справка  за  броя  на 

населението.  Свързвам  въпроса  с  въпроса,който  са  обсъждали  на 

заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам анблок на гласуване и двете предложения. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

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

Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, втори докладчик по тази точка е господин 

Баханов – заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-182 

от  18.10.2017  г.  в   е  постъпило  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  от  общинската  избирателна  комисия  –  Бяла 

Слатина. Същата е провела заседание на 06.10.2017  г., на което е 

взела  решение  за  предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  на 

кмета  на  кмета  Галиче,  община  Бяла  Слатина,  в  изпълнение  на 

задължителните  указания,  които  са  дадени  от  Върховния 

административен съд в тяхното решение. 

Отделно от  това  председателят  на общинската  избирателна 

комисия в Бяла Слатина е дала дежурство на 05.12017 г. във връзка с 

подготовка  на  материалите  за  провеждане  на  заседанието  на 

общинската избирателна комисия на следващия ден. 

Към  искането  са  приложени:  справка  за  проведеното 

дежурство, протокол № 44 от 06.10.2017  г. от заседанието, както и 
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заверено копие от решение № 227 от 06.10.2017 г. на общинската 

избирателна комисия - Бяла Слатина. 

Отделно от това ви докладвам, че има и контролен лист за 

предварителен  контрол,  изготвен  от  администрацията  на 

Централната  избирателна комисия,  както  и  счетоводна  справка  за 

размера на исканите възнаграждения. 

Както  ви  казах,  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да 

изплатим  на  първо  място  възнаграждение  на  председателя  на 

общинската  избирателна  комисия  –  Бяла  Слатина,  за  дадено 

дежурство на 05.10.2017  г., както да вземем решение и за изплащане 

на възнаграждение на председател, заместник-председател, секретар 

и 7 членове на  - Бяла Слатина, за проведено заседание на 06.10.2017 

г. Отсъствал е само един от членовете на  общинската избирателна 

комисия. 

Колеги, отделно от това, тъй като не е видно от приложеното 

решение  дали  е  влязло  в  сила  –  пише,  че  решението  може да  се 

обжалва  по  реда  на  чл.  42,  ал.  5  от  ЗМСМА  пред  Врачанския 

административен  съд  в  срок  от  седем  дни  от  обявяването  и  е 

посочено, че е поставено на 06.10.2017 г. в 12,40 ч., но нямаме данни 

в преписката дали това решение е влязло в сила, дали е обжалвано и 

т.н. Така че, както и колегата Ивков, предлагам да гласуваме едно 

писмо,  каквато  е  практиката  вече  на  Централната  избирателна 

комисия, с което да изискаме от общинската избирателна комисия в 

Бяла Слатина да ни даде информация относно това дали въпросното 

решение е влязло в сила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Колеги, имаме ли коментари? – Няма. 

Подлагам на гласуване анблок и двете предложения. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  
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Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

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

Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

С това изчерпахме и тази точка от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на точка втора: 

2. Доклади по писма. 

Първи  докладчик  е  госпожа  Солакова  –  заповядайте. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-

28-4 от 18.10.2017  г. – писмо от Народното събрание, с приложено 

Допълнително споразумение със срок до 31.10.2017 г., подписано за 

Народното събрание от председателя и главния счетоводител. 

Предлагам  да  упълномощим  председателя  да  подпише 

допълнителното споразумение… (Реплики, обсъждане.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте за мнения на микрофона по принцип. 

Не желаете дискусия? – Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз и предходния път,  когато ни беше 

предложено споразумение до 15 октомври,  изразих становище,  че 

това е несериозно отношение към тази институция, независимо кои 

са членовете в конкретния случай. В крайна сметка това е Централна 

избирателна комисия и не може по този начин да се подхожда към 

обстоятелството, че комисията няма къде да отиде, освен където се 

помещава от повече от 20 години – от 1995 г.  Вече 22 години се 

помещава. 

В крайна сметка ние сме предприели повече от необходимите 

усилия да намерим сграда, която да е  подходяща за комисията, но 

това  не  зависи  само  от  нас.  То  зависи  от  останалите  органи  в 

държавата  –  от  изпълнителната  власт,  също  и  от  Народното 
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събрание.  Така  че  моето  предложение  е  да  не  подписваме  това 

споразумение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да допълня, 

ако ми разрешите. Мислех да не взимам думата, но няма как да не го 

кажа за протокола. 

За  сведение  на  малко  по-новодошлите  колеги  просто  ще 

кажа,  че  не  до  предната,  а  до  по-предната  комисия  имахме 

удоволствието да имаме такъв респект и уважение от всички органи, 

какъвто виждам във всички държави, в които съм била. В Молдова – 

изключителен респект. В Грузия – изключителен респект. Албания, 

Румъния – изключителен респект. 

Това отношение, което наистина е от предната комисия и не 

изключвам възможността може би някои от нас да са се поставили в 

такова положение, за да приведат този орган, просто е възмутително 

и  затова  аз  ще  подкрепя  госпожа  Солакова,  но  ми  се  струва,  че 

трябва  да  помислим  за  някакви  действия,  които  да  опосредят 

разговора  ни  още.  Да  не  прекъсваме  усилията,  разговори  – 

включително  и  такива,  които  да  покажат,  да  демонстрират 

задължителността от уважение към комисията. Благодаря. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предложението  ми  е  да 

гласуваме  ръководството  на  комисията  –  председател,  заместник- 

председател  и  секретар,  да  организират  срещи с  председателя  на 

Народното събрание и с министър-председателя на републиката във 

връзка  с обезпечаването на Централната  избирателна комисия със 

сгради. 

И както предложих и по-рано при предишното си изказване, 

сега  допълвам,  че  докато  не  се  организират  тези  срещи  за 

разрешаване на въпроса, да не се подписва това споразумение с този 

кратък срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението за 

провеждане  на  среща  от  страна  на  ЦИК  в  състав  ръководство  и 

други  желаещи,  с  министър-председателя  и  председателя  на 

Народното събрание. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова,  Севинч  Солакова),  против –  2  (Георги  Баханов,  Румен 

Цачев).  

Предложението се приема. 

Колеги,  в  залата  има  предложение  за  подписване  на 

споразумението,  и  ако  то  не  събере  необходимото  мнозинство, 

тогава естествено то няма да бъде подписано. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  за 

подписване…

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги, давам 10 минути почивка. 

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 

сме 15 членове на Централната избирателна комисия. Имаме кворум. 

Продължаваме  днешното  заседание  след  точно  10  минути 

почивка. 

Уважаеми колеги, за да приключим доклада по предходната 

преписка, подлагам на гласуване и предложението за подписване на 

това споразумение. 

Режим на гласуване. 
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Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  8  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Кристина  

Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  

Цачев,  Севинч  Солакова),  против  –  7  (Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова).  

Уважаеми  колеги,  това  предложение  не  постигна 

необходимото мнозинство. 

Госпожо Мусорлиева, заповядайте за отрицателен вот. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Гласувах  против  не  защото  съм 

против добрия тон,  който е  задължително да  бъде спазван между 

институциите,  а  като юрист,  защото договор,  който е  всъщност  с 

тридневен срок, т.е. споразумение, което след три дена няма да е в 

сила  поради  това,  че  е  изтекъл  срокът  –  такова  ни  се  предлага, 

считам  не  само  за  несъстоятелно,  но  и  смешно.  То  не  може  да 

изпълни функцията, която всъщност про форма се цели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

(Реплики.)

Уважаеми колеги, по тази тема има предложение от господин 

Ивков – заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: След като се взе протоколно решение да 

не  се  подписва  предлаганото  ни  споразумение,  аз  считам,  че 

Централната избирателна комисия трябва да даде и своята визия и с 

писмо да  обясним защо сме взели това  решение.  То е  видно и в 

мотивите и изказванията, и в отрицателния вот, и да направим ново, 

контрапредложение да се удължи… Че не сме против удължаването 

– да не се интерпретира така. Да се удължи с нормален срок, през 

което  време органите на  държавната  власт,  отговорни за  това,  да 

намерят  подходящо  помещение  за  нуждите  на  Централната 

избирателна комисия, което отговаря на изискванията за дейността 

на  Централната  избирателна  комисия.  И  срокът  на  настоящото 

споразумение да бъде продължен дотогава докогато е по силите им 

да направят това. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Присъединявам  се  към  казаното  от 

колегата Ивков, като предложението ми е освен до председателя на 

Народното  събрание,  това  писмо  да  бъде  изпратено  и  до 

Министерския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Първа  беше  госпожа  Сидерова,  след  това  госпожа 

Мусорлиева. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  нямам  против  това  писмо,  но 

имам една въпросителна. Ние уж и предишния път бяхме решили да 

пратим писмо, но според мене срокът не трябва да е дата, а трябва да 

бъде „до осигуряване на сграда“. Предлагам така да се формулира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Съгласявам  се  с  всички 

преждеговоривши колеги. Просто исках действително минимум до 

Нова година… В такъв смисъл да не искаме срок, но да предложим 

наистина и да видим като последна инициатива и сгради, които се 

продават  дори  от  частни  лица  в  центъра  на  София,  които  ни 

устройват. Предлагам да погледнем какво стои на пазара и ако някой 

от нас види, да ни информира – ще отидем и ще ги видим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Мусорлиева. 

Под  формата  на  реплика  по  този  въпрос.  Централната 

избирателна комисия е проактивна и аз се радвам, че в момента е 

възложено на  администрацията  да  се  обръща и към членовете  на 

ЦИК,  и  на  собствено  основание  да  изготвим такъв  списък,  за  да 

бъдем наистина и ние достатъчно ангажирани. Това е дейност, която 

е в доста напреднала фаза в момента. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

17



Аз ще подкрепя  предложението  на  колегата  Ивков,  ако  се 

обединим  да  бъде  предложено  на  Народното  събрание 

споразумението да бъде удължено без краен срок до датата, на която 

ни бъде осигурена подходяща сграда.  (Реплики.) Казвам, че ще го 

подкрепя. 

Но  моля  госпожа  Солакова  да  припомни.  Мисля,  че  ние 

изпратихме едно писмо до областния управител, МРРБ с копие до 

Народното  събрание  и  Министерския  съвет,  в  което  подробно 

обяснихме защо всяка от тези сгради, които ни бяха предложени, не 

отговарят на нуждите на  Централната избирателна комисия, какви 

огледи сме направили, какво сме констатирали. Така че предлагам 

на базата на това писмо просто да го допълним с действията, които 

сме  предприели  след  изпращането  му,  за  да  държим  в 

информираност Народното събрание и Министерския съвет. 

КАТЯ ИВАНОВА: И да приложим копия от писмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, мисля, че в ЦИК се постига консенсус по 

това да направим контрапредложение до председателя на Народното 

събрание и до министър-председателя, т.е. до Министерския съвет, в 

което  ние  да  направим  предложение  споразумението  да  бъде 

удължено за срока, в който Централната избирателна комисия вече 

би могла да се премести в ново помещение като органите на власт 

намерят  такова,  обезпечаващо  нуждите  на  ЦИК.  А  към  тази 

преписка  ние  да  приложим и  копия   от   писмата,  които  описват 

всички  действия,  които  Централната  избирателна  комисия  е 

предприела  във  връзка  с  извършване  на  огледи  за  намиране  на 

подходящо  помещение  за  обезпечаване  дейността  на  ЦИК  – 

подходяща сграда. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо с тези 

приложения. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  това  писмо  заедно  с  приложенията, 

разбира се, в голяма степен ще подпомогне и нас – ръководството на 

Централната избирателна комисия, при провеждане на срещите, за 

които ни упълномощихте. 

Продължаваме  със  следващ доклад  на  госпожа Солакова  – 

заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Следващият  доклад  има  връзка  с 

предходния,  колеги,  защото  става  въпрос  за  писмо  от  областния 

управител на област София до министъра на регионалното развитие 

и благоустройството с копие до нас,  в  отговор на наше писмо от 

03.10.2017 г. Входящият № е ЦИК-00-648 от 17.10.2017  г. 

Спомняте си, ние описахме огледите, извършени на другите 

сгради и посочихме при предоставяне на допълнителен етаж на ул. 

„Врабча“  №  23,  евентуално  тези  три  етажа  биха  могли  да 

предоставят възможност ЦИК да изпълнява своите функции. 

Виждате отговора от областния управител, че към настоящия 

момент не са налице основания за изземване на тези етажи, които са 

предоставени на други органи. 

Във  връзка  с  това  ви  докладвам  и  писмо  по  електронната 

поща  от  Министерството  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството  с  вх.  №  ЦИК-04-03-9  от  17.10.2017   г.  По 

електронната  поща  са  ни  изпратили  копие  от  тяхно  писмо  от 

13.10.2017 г., адресирано до председателя на Народното събрание с 

копие до МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“, НСО и 

областния  управител  на  област  София.  Писмото  е  подписано   от 

заместник-министър и с това писмо уведомяват, че не разполагат с 
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експерти  с  проектантска  правоспособност  във  връзка  с 

предложението на Централната избирателна комисия за ул. „Врабча“ 

№ 23, с оглед на възможността за преустройване на част от сградата. 

В писмото по електронната поща пише, че ни изпращат това 

писмо  на  МРРБ  в  частта  относно  искането  на  представители  на 

ведомството  да  го  имаме  предвид  за  изразяване  на  становище 

относно  възможността  за  преустройство  на  част  от  сграда  на  ул. 

„Врабча“  №  23,  в  случай  че  такава  бъде  предоставена  на  ЦИК. 

(Реплики.) 

Включително  и  от  тези  писма   копия  да  добавим  към 

преписката,  която  ще  изпратим  на  председателя  на  Народното 

събрание и до министър-председателя. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  доколкото  разбрах,  нашето  протоколно 

решение е да се изпрати и тази преписка. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  са 

публикувани покани за семинари. 

Докладвам ви № ЦИК-09-192 от 18.10.2017 г.  във връзка с 

писмо  от  м.  април  на  Националния  статистически  институт. 

Спомняте  си,  че  Централната  избирателна  комисия  е  включена  в 

регулярно тримесечно изследване  „Наети  лица,  отработено време, 

средства за работна заплата и други разходи за труд за 2017  г.“

Спомняте си,  още при първото подаване на информацията, 

ние  поискахме  дори  допълнителни  разяснения  от  главния 

счетоводител и изготвихме тази справка, която беше предоставена 

по електронен път в тази информационна система на Националния 

статистически институт. 

В случая е попълнена справката, колеги. Моля да погледнете. 

Тя  е  приложена  към  докладната,  чийто  номер  посочих.  Като 

одобрим  изпращането  на  информацията  по  електронен  път,  да 

упълномощим  госпожа  Ганка  Герасимова,  която  изпълнява  в 

момента  функции  за  главен  счетоводител,  за  достъп  до 
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информационна  система  на  НСИ,  за  да  подаде  отчета  на 

Централната избирателна комисия. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, мисля, че всички успяхме да се запознаем с докладната.

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на тази справка, 

като в колона 3 на последната таблица, първи ред е 3, втори ред е 1. 

Режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова), против – 2 (Севинч Солакова, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  гласувах  против,  защото  в 

колона „ръководители“, трябваше да се посочат само председател и 

заместник-председатели,  които  имат  ръководни  функции  по 

отношение  на  ЦИК,  но  не  и  секретарят,  който  има  специално 

разписани  правомощия,  изрично  посочени  в  Изборния  кодекс,  и 

нито едно от тези правомощия не е ръководна функция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вх. № ЦИК-09-193 от 19.10.2017 г. 

Уважаеми колеги, трябва да се изпращат уведомления по чл. 62, ал. 

5 от Кодекса на труда до НАП във връзка с изменение и допълнение 

на  Наредба  №  5  за  съдържанието  и  реда  за  изпращане  на 

уведомлението  по  чл.  62,  ал.  5  от  Кодекса  на  труда  на  всички 

договори,  които  са  в  сила  към  настоящия  момент  и  са  били 

регистрирани преди 1 април 2017 г. 
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Тази информация е подадена. В момента с оглед на посочване 

на кода по ЕКАТЕ на населеното място, където е работното място на 

лицето, тази информация ще бъде предоставена по електронен път. 

Само при невъзможност – на хартиен носител. 

Посочва се в тази докладна записка, че имаме двама колеги, 

които имат квалифициран електронен подпис: Веселина Тихолова – 

експерт ИКТ, и Николай Желязков – главен юрисконсулт. Предлага 

се  един  от  тези  колеги  да  извърши  действията  по  подаване  на 

уведомлението до НАП. Предлагам да упълномощим и двамата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Солакова.  Напълно  подкрепям  вашето  предложение.  Не 

считам,  че  е  необходим  избор.  Още  повече  в  определен  момент, 

когато  се  ползва  служебен отпуск,  трябва  да  има  и  втори.  Аз  ви 

предлагам,  колеги,  първи  да  бъде  господин  Желязков,  втора  – 

госпожа Тихолова, при невъзможност от господин Желязков. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  против  –  3  (Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Госпожо Солакова, моля продължете със следващи доклади. 

Следващ  докладчик  е  госпожа  Сидерова,  а  аз  упълномощавам 

госпожа Мусорлиева да води. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Входящ № ЦИК-02-78 от 19.10.2017 

г. от ръководител „Издателска дейност“ във връзка с изготвяне на 

нов  телефонен  указател.  Предлагам  да  възложим  на  госпожа 

Манолова да се изготви информация, която да бъде предоставена на 

Народното събрание за телефонния указател. 
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И  във  връзка  с  докладваното  от  госпожа  Алексиева  във 

вторник предложение по Наредбата за командировките, колеги, с вх. 

№  ЦИК-09-191  от  17.10.2017  г.,  аз  се  запознах.  Моля  ви  да  се 

запознаете.  Предлагам  в  понеделник  да  направим  едно  работно 

обсъждане в 11,15 ч. след като приключи работното обсъждане по 

въпросите  с  международната  конференция,  за  да  обсъдим 

предложенията по Наредбата за командировките. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Следващ 

докладчик е госпожа Сидерова – заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

едновременно вх. №№ МИ-06-635 и МИ-06-638. Това са писма от 

кметовете  на  община  Нови  пазар  и  район  „Витоша“  –  Столична 

община,  относно  попълване  на  списъка  на  гражданите  на  друга 

държава  –  членка  на  Европейския  съюз,  и  с  вх.  №  06-521/1 

пристигна и от Хасково оригиналното писмо по пощата. Бяхме го 

получили преди това в електронен вид. Това е за сведение. 

Също за сведение ви предлагам преписка с вх. № НС-06-178 

от 17 октомври 2017  г. – писмо от кмета на община Елхово, с което 

ни  уведомява  за  извършените  действия,  съответно  с  приложени 

всички необходими документи по архивиране на изборните книжа и 

материали  от  предшестващите  избори  за  народни  представители. 

Приложени  са  актът  за  унищожаване  на  неценни  документи, 

протоколът  на  комисията,  опис на  неценните  документи,  приемо-

предавателен  протокол,  както  и  протоколът  за  оценяването  и 

отварянето на съответното помещение. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Колеги, следващ докладчик е госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с вх.  № ЦИК-00-652 от 18 

октомври  2017   г.  сме  получили  покана  до  всички  членове  на 

Централната  избирателна  комисия,  за  встъпително  събитие  по 
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проекта  „Изграждане  и  внедряване  на  пилотна  система  за 

дистанционно  електронно  гласуване“,  което  ще  се  състои  на  20 

октомври 2017 г. от 11,00 ч. в Конферентен център „Венус“ в София. 

И трябва да потвърдим нашето участие. 

Колеги,   тъй  като  това  писмо  дойде  вчера  и  срокът  за 

потвърждение е 18 октомври 2017 г., аз се обадих на госпожа Лучия 

Кроснева, която е  посочена като лице за контакт, да имат предвид 

поне 20 членове на Централната избирателна комисия, като в този 

брой имах предвид и госпожа Манолова и госпожа Тихолова. Така 

че днес ще трябва да дадем в писмен вид имената на членовете на 

ЦИК,  които ще присъстват,  за  да  могат  те  да  си създадат  своята 

организация за встъпителното събитие. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, моля всички членове на Централната избирателна комисия, 

които ще участват  в  събитието  утре,  да  подадат  своите  имена на 

госпожа  Манолова  –  координатор  по  проекта  от  страна  на 

Централната  избирателна  комисия,  за  да  може  тя  да  представи 

списъка на членовете на ЦИК, които ще участват. Благодаря ви. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моята папка е писмо с изх. 

№  ЦИК-00-653  от  18  октомври  2017  г.  до  Държавна  агенция 

„Електронно управление“, което вчера след работното обсъждане, е 

в  отговор  на  писмото,  с  което  ни  беше  предоставен  планът  за 

повеждане на симулациите по проекта за дистанционно електронно 

гласуване. Моля да го погледнете и за последващо одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  за  последващо 

одобрение. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
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Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги,  във връзка с това писмо, както виждате, 

ние поканихме за среща изпълнителя по Дейност 1 днес в 14,30 ч. 

Имаме потвърждение и използвам случая да ви обърна внимание, че 

днес в 14,30 ч. в тази зала ще се проведе тристранна среща между 

представители  на  Държавна  агенция  „Електронно  управление“: 

господин  Йоловски,  господин  Модев,  госпожа  Митева  и  госпожа 

Пендова,  и  представителя  на  изпълнителя  по  Дейност  1.  Няма 

допълнително  да  бъдете  информирани  –  информирани  сте  на 

заседание. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, пак във връзка с проекта ви 

моля да погледнете в моята папка файла „Хронология проект“. Ако 

си  спомняте  от  предходни  заседания,  от  Държавната  агенция 

„Електронно управление“ ни беше предоставена информация как се 

развива проектът и по дати кога какво е предприето. Мисля, че ние 

взехме  протоколно  решение  да  публикуваме  такава  информация, 

която своевременно да се допълва с актуална информация. Дали в 

този  вид  –  в  табличен  вид,  възприемате  да  бъде  публикувана  на 

нашата интернет страница в секция „Проекти“. (Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  успяхте  ли  да  се  запознаете?  Имате  ли  коментари, 

предложения? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване информацията за хронология 

на проекта да бъде представена в този формат на нашата интернет 

страница. 

Режим 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-Робинсън,  
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Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00-

647 от 16 октомври 2017  г. сме получили уведомление от Районна 

прокуратура  –  Русе,  че  във  връзка  с  наш  сигнал,  изпратен  до 

прокуратурата, с копие до ВКП, е образувано досъдебно наказателно 

производство  № 3419/2017 г.  по  описа на  Районна прокуратура – 

Русе,  за  престъпление  по  чл.  168,  ал.  1  от  Наказателния  кодекс. 

Колеги,  това е  във връзка  със сигналите,  които сме изпратили до 

прокуратурата за гласуване, извършено в нарушение на закона. 

Докладвам ви го за сведение. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  запознавахме  се  междувременно  с  публикувани  във 

вътрешната мрежа преписки. 

Моля госпожа Нейкова да докладва. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с вх.  № ЦИК-00-650 от 17 

октомври 2017 г. сме получили проект на договор между Британския 

съвет и Централната избирателна комисия за провеждане на езиково 

обучение по юридически английски език.  Проектът на договора е 

съставен за затворена група до 14 членове на ЦИК. Доколкото ми е 

известно, към момента желание са заявили един член на ЦИК и един 

служител  от  администрацията.  Предвид  разхода,  който  трябва  да 

бъде поет в края на годината, аз ви предлагам в края на годината да 

не  ангажираме  бюджета  на  ЦИК  с  този  финансов  ресурс  и 

сключването  на  договора  да  се  отложи за  следващата  календарна 

година. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Като 

междувременно  се  извърши  и  допълнително  проучване  за 

възможности  за  сключване  на  договор  с  друга  обучителна 

институция. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Мартин Райков).  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. №  ЦИК-08-60 от 13 октомври 

2017 г. и ЦИК-08-60 от 18 октомври 2017  г. сме получили проект на 

договор  за  езиково  обучение  по  руски  език  между  Централната 

избирателна  комисия  и  Департамента  за  езиково  обучение  към 

Софийския университет. 

Колеги,  тъй  като  отново  става  въпрос  за  сключване  на 

договор в края на годината, по този договор не е възможно плащане 

всеки месец след съответния брой часове, а трябва 100 % авансово 

плащане. Мисля, че не е целесъобразно към този момент на годината 

да  се  сключва  такъв  договор.  Още  повече  и  програмата  за 

провеждане на обучението е такава, че би довело до нарушаване на 

работата  на  Централната  избирателна  комисия  и  на 

администрацията,  тъй  като  са  предвидени   голям  брой  часове, 

особено  в  предложението  за  интензивен  курс.  Така  че  отново 

предлагам  и  този  курс  да  се  отложи  за  следващата  календарна 

година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
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Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

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

Солакова), против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, госпожа Грозева вече е докладвала, така че 

продължаваме с господин Пенев. 

Господин  Пенев,  моля  ви,  докладвайте  по  точка  втора  и 

продължете с докладите си по точка трета. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо с вх. № ЦИК-07-135-32 от 13 октомври 2017 г., постъпило на 

електронната  ни  поща.  С  това  писмо  ни  подсещат,  че  срокът  за 

представяне на материали за списанието „Войс интернешънъл“ е до 

27 октомври 2017  г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля за 

внимание. Срокът за представяне е 27 октомври 2017  г. Благодаря. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам отново на доклад вх. 

№ ЦИК-07-1 32 от 13 октомври 2017  г.. Преписката е във връзка с 

международните награди от органи за управление на избори, които 

както знаете, ще са между 4 и 6 декември 2017 г. в Йордания. На 

предното заседание ви докладвах това писмо. В днешното заседание 

е публикуван и преводът на писмото. Той е с вх. № ЦИК-07-132-9 от 

18 октомври 2017  г. 

Отново ви припомням, че в случая поканата е изпратена от 

мениджър международни програми Даян Роланд лично до госпожа 

Ивилина  Алексиева-Робинсън  като  председател  на  Централната 

избирателна комисия, във връзка с това, че Централната избирателна 

комисия  на  България  е  една  от  тримата  финалисти  за 
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Международните  изборни  награди  за  2017  г.  в  категория 

„Ангажираност на гражданите“. Във връзка с това с удоволствие ни 

канят  да  отпразнуваме  изключителните  си  постижения.  Като 

финалист са заявили, че ни канят да присъства освен председателят 

на Централната избирателна комисия, и още двама представители на 

Централната избирателна комисия. 

Припомням, че ние бяхме взели протоколно решение да не 

участваме, но към момента, в който го взехме, не беше ясно дали 

номинацията,  която  е  направена,  всъщност  отвежда  Централната 

избирателна  комисия  до  финалното  гласуване,  затова  за  отново 

заявявам становището си, че считам, че при тази покана и след тази 

номинация би било добре Централната избирателна комисия да бъде 

представена и да участва в събитието. 

И доколкото  е  посочено,  че  поканата  е  до  председателя  и 

двама  представители  на  Централната  избирателна  комисия,  аз  ви 

предлагам освен госпожа Алексиева, на това събитие да присъстват 

и  заместник-председателят  госпожа  Мария  Мусорлиева,  както  и 

колегата ни Катя Иванова. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моето  предложение  е  да  отидат 

госпожа  Алексиева  и  господин  Ивков  като  хора,  които  владеят 

перфектно английски. И то английски на тези езици и документи, 

които  се  работят.  Имам  лични  впечатления  от  заседанията  на 

Венецианската комисия. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков 

иска думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз много благодаря на колегата Сидерова 

за  предложението,  обаче  припомням  на  комисията,  че  ние  имаме 

протоколно  решение  да  не  изпращаме  представители  там.  И 

отбелязвам,  че  текстът  е  пряко  до  председателя  на  Централната 

избирателна комисия, и пише че тя може да доведе, а не че трябва да 
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доведе още двама висши представители на Централната избирателна 

комисия.  Поне  такъв  е  преводът  на  български.  Под  висши  аз 

приемам да са членове на Централната избирателна комисия. 

Така че дайте, ако искате – не знам има ли време или не, след 

като  имаме  вече  протоколно  решение,  да  видим  кое  налага.  И 

другото, което е: аз мисля, че и само председателят да отиде, бихме 

могли да го променим. Особено ако ще получим награда, за да каже 

свободно на езика няколко думи, получавайки наградата.  Аз също 

съм  склонен  да  изменим  протоколното  си  решение,  но  няма  да 

влизам в конкуренция,  ако има повече представители.  Считам,  че 

двама  човека  са  абсолютно  достатъчни  да  присъстват  на  това 

събитие. Няма да подкрепя трима или повече. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  ще  подложа  на  гласуване  предложенията  в  следния  ред: 

първо  ще  подложа  на  гласуване  да  променим  принципното  си 

решение и да изпратим наши представители; след това бройката и 

след това имената. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване принципно решение 

да  изпратим наши представители  във  връзка  с  факта,  че  ние  сме 

постигнали финално място в този конкурс. Режим на гласуване…. 

(Силен шум и реплики.)

Колеги, отменям гласуването. (Коментари и уточнения извън 

микрофона.)

Колеги, пет минути почивка. 

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  продължаваме  обсъждането  по  така  направеното 

предложение. 

Колеги,  някой  друг  има  ли  желание  за  изказване?  – 

Заповядайте, госпожо Иванова. 
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КАТЯ  ИВАНОВА:  Благодаря  на  колегата  Пенев  за 

направеното предложение. Аз ще си направя отвод, тъй като считам, 

че е достатъчно и само председателят на комисията да присъства, за 

да приеме евентуалната награда, ако бъде спечелена от Централната 

избирателна комисия на Република България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Също като колегата  Иванова  –  да  не  я 

повтарям, считам, че следва да се измени протоколното решение и 

председателят  на  комисията  да  отида  да  участва,  тъй  като  сме 

номинирани  в  една  от  категориите  от  толкова  престижна 

организация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  във  връзка  с  постъпилите  отводи  и  във  връзка  с 

текста, който господин Пенев ни прочете, подлагам на гласуване да 

определите  за  представители  на  това  събитие  мен  и  госпожа 

Мусорлиева. 

Режим на гласуване. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Росица Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова),  против  –  8  (Емануил  Христов,  

Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя Иванова,  Мария Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова).  

Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  последно  предложение,  с 

което ще считам този въпрос за приключен, да упълномощите само 

мен да представлявам ЦИК на това събитие. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 4 (Владимир 

Пенев, Иванка Грозева, Мария Мусорлиева, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, гласувах против не защото съм 

против госпожа Алексиева да ни представлява, а защото считам, че 

нямаше  никакъв  проблем  да  отидат  повече  представители  и  да 

представят наистина достойно Централната избирателна комисия на 

това събитие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Пенев, продължете със следващи доклади. 

3. Доклади относно постановления на прокуратури. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-09-

88 от 16 октомври 2017 г.  постановление за отказ да се образува 

досъдебно  производство  на  Районна  прокуратура  –  гр.  Казанлък. 

Касае се за нарушение в изборите за народни представители от 26 

март  2017  г.  Лице,  което  е  гласувало  в  секция,  в  която  е  било 

включено в списъка на заличените лица, тъй като е заявило, че ще 

гласува  по  настоящия  си  адрес,  но  вместо  това  е  гласувало  по 

постоянния си адрес и е дописано в списъка. Не е гласувало повече 

от  един  път.  Затова  е  прието,  че  не  са  налице  основания  да  се 

образува досъдебно производство. 

Предлагам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Пенев, моля продължете със следващия доклад. 

2. Доклади по писма. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  във  вчерашния  ден  си 

позволих да осъществя контакт със служител от Центъра за градска 

мобилност.  Знаете,  че  ние  преди  доста  време  изпратихме  един 

подписан анекс от Централната избирателна комисия – преди повече 
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от 10 дни, и понеже нямаше никакво движение и никакъв отговор от 

Центъра  за  градска  мобилност,  си  позволих да  разговарям  с  Ани 

Виденова, която би трябвало да отговаря за връзката между  и ЦИК, 

за да проследя становището и движението по подписването на това 

допълнително споразумение. 

В този разговор ми беше казано, че имат съображения,  които 

произтичат  от  специализираната  наредба,  уреждаща  дейността  на 

паркирането  в  София,  поради  които  не  биха  могли  да  подпишат 

такова допълнително споразумение,  като беше поето обещание да 

бъдем уведомени за това тяхно становище писмено и официално, за 

да  можем да  предприемем действия,  съответни по подписване  на 

споразумение само относно срока. 

Въпреки  този  наш  разговор,  към  настоящия  момент  този 

официален  отговор  все  още  не  е  постъпил  в  Центъра  за  градска 

мобилност,  а  по  мое  възлагане  директорът  на  Дирекция 

„Администрация“  се  свърза  с  госпожата  по  време  на  нашето 

заседание. 

Отговорът  беше  –  колеги,  обръщам  внимание  на  всички, 

които ползваме автомобилите си, че от утре трите безплатни места 

се  връщат  на  бул.  „Дондуков“,  за  което  практиката  е  да  не  ни 

уведомяват официално, а само по телефона. Затова си позволявам да 

уведомя всички колеги, че трите безплатни места, които ползваме, 

вече ще бъдат на бул. „Дондуков“, където бяха и преди. 

Но  по  отношение  на  другите  седем  места  няма  яснота  и 

съответно са ни насочили да се свържем с господин Петър Нестеров, 

който  отговарял  за  схемите  за  паркиране  на  определените 

паркоместа  в  София.  И  тъй  като  съществува  риск,  заявен 

неофициално  в  този  разговор  седемте  места  да  си  останат  на 

паркинга пред бившия мавзолей, предлагам да ме упълномощите да 

проведа  такъв  разговор,  за  да  разбера  доколко  тази  опасност  е 

реална и евентуално да се предприемат действия по преместване на 

местата на предишното им място, тъй като – спомняте си, ние бяхме 
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подписали  едно  допълнително  споразумение  за  временното  им 

преместване там поради ремонта на бул. „Дондуков“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с: 

4. Разни. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги,  тъй  като  всякакви  суми  минават  на  одобрение  от 

Централната  избирателна  комисия,  независимо  от  размера,  ви 

припомням, че по доклад на колегата Цанева на 12 октомври 2017  г. 

одобрихме да подпомогнем с разход до 300 лв. обезпечаването на 

конференцията на Обществения съвет, която беше проведена на 12 

октомври 2017  г.  от  14,00  ч.  в  Дома на  Европа.  Но при  доклада 

тогава не е уточнено дали става дума за сумата с ДДС или без ДДС. 

Тъй като дължимата сума е 270 лв. без ДДС, с ДДС стават 

324 лв. Затова ви моля да одобрим разхода от 24 лв. върху тази сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  
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Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

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

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  комисията  на 

24 октомври 2017 г., вторник, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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