ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 581
На 2 ноември 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. Предложение до Президента за насрочване на частични
местни избори.
Докладва: Метин Сюлейман
2. Доклади по писма.
Докладва: Севинч Солакова
2.а. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Метин Сюлейман, Румен Цачев
3. Разни.
Докладват: Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
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Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Росица Матев и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Здравейте, уважаеми
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 2 ноември 2017 г. Имаме необходимия кворум. Повечето колеги
отсъстват по обективни причини.
Колеги, виждате проекта за дневен ред. Той е кратък, но
съдържателен. Изключително ни е важен за предстоящата
конференция. Точно поради тази причина няма да насрочваме
заседание във вторник – поради самата 26-та международна
конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Европа
(ACEEEO). Ако госпожа председателката реши, когато се върне и
има нещо належащо, ще насрочи заседание. (Реплики.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не може във вторник да нямаме
заседание. Вторник не е ден на конференцията. Как няма да имаме
заседание?
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Питам ви какъв дневен ред
имате за вторник?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не се притеснявай, имаме.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред?
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МЕТИН
СЮЛЕЙМАН:
Уважаема
госпожо
председателстващ, предлагам нова точка в дневния ред предложение до Президента за насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други има ли, уважаеми
колеги?
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да, ако позволите да продължа.
Предлагам и още една точка в дневния ред – относно отваряне на
запечатано помещение.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в писма.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Сюлейман,
предложението до президента става точка 1.а., а отварянето на
запечатано помещение – т. 2.а.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да ме включите в точката за отваряне на
запечатани помещения.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други предложения? –
Няма.
Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме така предложения
и допълнен дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емануил Христов,
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.

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.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, в моята папка за днешното
заседание ще видите качени няколко материала. Погледнете първия.
Изготвена е една практическа информация, която да се изпрати до
всички участници в конференцията. Вчера беше дадена и вече е
преведена на руски и английски език, която информира участниците
за важни неща в България. А именно можете да я видите преведена,
намира се в моята папка и се нарича „Логистична информация
АСЕЕЕО. Моля да я видите как изглежда.
Тя е относно трансфера, къде се намира хотелът, регистрация
на конференцията, програма, електрическо, таксита, валута в самата
държава – както говорихме.
Предлагам, тъй като вчера беше даден за превод този
материал на английски и на руски език, просто пост фактум да
утвърдим превода с едно протоколно решение. И както ви
докладвах, да бъде изпратено до всички участници още днес или
най-късно утре. (Реплики.)
Колеги, моля ви да подложим на последващо одобрение
превода на руски и английски език и съответно изпращането до
всички заявили до този момент участие в конференцията.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емануил Христов,
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото, което ще поставя на
вашето внимание: От централата на АСЕЕЕО ни помолиха да
подготвим за всички говорители и лектори на конференцията – те са
около 40 човека заявили се, един комплимент отделно от това, което
като подарък сме приготвили общо. Предлагам ви за
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презентиращите това да бъде една луксозна химикалка на стойност
11 лв. без ДДС. И ви моля да одобрим този разход за лекторите. Той
няма да е в торбичката, а ще бъде раздаван след презентацията или
след изнасянето на лекцията индивидуално за всеки един от
участниците.
Стойността ще е някъде около 700 лв. с ДДС. Предлагам да
поръчаме 50 химикалки, защото не знаем дали няма да има и други
извънредни оратори.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емануил Христов,
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете нататък.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, на срещата, която проведохме
във вторник в тази зала с фирмата, която осигурява логистиката, се
взе решение да се направи запис при излъчването на живо – да се
записва през трайминга на всички езици, а не само на езика, който
ползва изказващият се оратор.
За тази цел получихме от фирма „Меркурий 97“ оферта,
която гласи така: „Ако трябва да се добавят още два езика на два
канала, стават два по два – четири по 120 евро: 480 евро. На срещата
на 3 ноември ще бъде човекът, който ще го прави и ще обясни как
става. При наличие на две камери, която втора камера е на стойност
100 лв. Тоест, общата стойност грубо мога да ви кажа, че е около
1100 лв. Така решихме всички, които бяхме тук.
Както прецените. Дали си струва този разход и колко голям
ще бъде той? Това се изисква с цел евентуално за изготвянето пост
фактум на филм за мероприятието. Така че ако комисията счете, че е
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важно, моля да утвърдим и този разход, който не е предвиден в
бюджета, на стойност 1100 лв. за излъчването на още двата езика
извън този на оратора.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емануил Христов,
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващото, което искам да поставя на
вашето внимание, е с вх. № ЦИК-07-55-61 – най-отдолу е качено.
Преведено е на български език. Това е кореспонденция от АСЕЕЕО,
в която господин Ханос Мецс ни моли лицата, които ще са лектори –
шестте лектора, всеки от които ще разполага с 12 минути, да
представят своята презентация или в папка Гугъл – вижте го,
преведено е, или да го изпратим на страницата на АСЕЕЕО. Затова
много моля лекторите, които са заявили своето участие, да имат
готовност до утре да си представят изказванията.
На следващо място в книжката, която ще бъде издадена, във
вътрешната мрежа в моя папка ще има текст на български език,
който ще съдържа цялата информация, която ви интересува.
И последното, което ще ви моля да одобрим. Ще има
организационно съвещание в хотел „Маринела“ с всички участници.
Предлагам ви да вземем протоколно решение да наемем две
хотелски стаи за дните 9 и 10 ноември 2017 г. за нуждите на
Централната избирателна комисия. (Реплики.)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
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Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.

Преминаваме към разглеждането на следващата точка:
1.а. Предложение до Президента за насрочване на
частични местни избори.
Господин Сюлейман, заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря ви.
Уважаеми колеги, на предходно заседание колегата Чаушев
докладва писмо от Общинската избирателна комисия – Нова Загора,
с което ОИК – Нова Загора ни уведомява, че с решение № 1 от
16.10.2017 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4
от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на
кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен.
Към това писмо са приложени както решението, което
докладвах, така и заверено копие от писмо от Районен съд – Нова
Загора, с вх. № 1/13.10.2017 г. Към това писмо има приложен
заверен препис от влязла в сила присъда № 25/11.04.2017 г. по
НОХД № 449/2016 г. по описа на Районен съд – Нова Загора, и
Решение № 86 от 04.10.2017 г. по НОХД № 462/2017 г. по описа на
Сливенския окръжен съд.
Във връзка с това писмо с наш изх. № МИ-04-0321/24.10.2017 г. сме поискали информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за
броя на населението на кметство Любенец, община Нова Загора,
област Сливен, към датата на прекратяване на пълномощията на
кмета, а именно 16 октомври 2017 г.
С писмо вх. № МИ-04-03-22/31.10.2017 г. сме получили
писмо от ГД „ГРАО“ в МРРБ, с което ни уведомяват, че броят на
лицата с постоянен адрес в кметство Любенец, община Нова Загора,
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област Сливен, към 16 октомври 2017 г. е 389 лица, поради което
кметство Любенец отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от
ЗАТУРБ.
С оглед което, уважаеми колеги, аз съм подготвил проект на
решение, който е в моята папка за днешното заседание, с който на
основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс предлагам Централната
избирателна комисия да приеме решение, с което да предложим на
Президента на Република България да насрочи частичен избор за
кмет на кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен.
Моля да погледнете проекта.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Запознахте ли се с
проекта, уважаеми колеги? - Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Номерът на решението ви, господин Сюлейман, е № 4911МИ.
Колеги, предлагам сега да гласуваме и придружителното
писмо.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, преминаваме към разглеждането на следващата точка
от дневния ред:
2. Доклади по писма.
Госпожо Солакова, заповядайте за доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
Конференцията, на работното заседание, което беше проведено, и
въз основа на предложение от госпожа Алексиева, да бъдат
изготвени своевременно и изпратени всички необходими писма до
институции и органи за осигуряване и обезпечаване на сигурността
и съответното съдействие, вчера с писма изх. №№ ЦИК-00-682,
ЦИК-00-681, ЦИК-04-02-11 и ЦИК-00-680, са изпратени писма до
НСО, до Университетска болница „Лозенец“, до Столичната
дирекция на вътрешните работи и до Летище София – пак казвам, за
осигуряване на съответното съдействие и обезпечаване на
сигурността на 26-та международна конференция на Асоциацията на
избирателните комисии от Европа (ACEEEO).
Моля за последващо одобрение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам за
сведение на Централната избирателна комисия и за възлагане на
администрацията № ЦИК-00-640-3 от 31.10.2017 г. – писмо по
електронната поща от Държавната агенция „Електронно
управление“ във връзка с Решението на Министерския съвет за
приемане на мерки за намаляване на административната тежест

10
върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за
представяне на някои официални удостоверителни документи. Във
връзка с това знаете, че административните органи до 1 август 2017
г. са актуализирали информацията за предоставените от тях
административни услуги и режими в административния регистър,
включително документи, които се изискват за всяка една услуга или
режим, съгласно чл. 25 от Наредбата за административния регистър.
Проверка обаче е установила несъответствие по
изпълнението. Включително образци на документи, които са
публикувани на страниците, които са неактуални или непубликувани
и във връзка с това се изпраща писмо до всички органи, институции
и административни органи.
Аз ви го докладвам за сведение, за да се запознаете и вие, но
тъй като има връзка по индекс, както виждам, и с предишен номер
по преписка, която е възложена на администрацията във връзка с
поставена задача от председателя, предлагам да се добави по
преписката с възложената задача. (Реплики.)
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на предишното
заседание ви докладвах едно писмо от Централния кооперативен
съюз във връзка с необходимостта от намиране на сграда за
Централната избирателна комисия и допълнителните проучвания
извън предоставената информация от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. Госпожа Манолова се е
свързала с ЦКС, откъдето са казали, че наистина е добре да им
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предоставим информация за необходимите помещения с параметри,
за да може да ни изготвят оферта с цена при преференциални
условия за наем и ползване на тези помещения.
Във вътрешната мрежа е проектът на писмо до председателя
на ЦКС с приложена справка за помещенията, които са необходими
на Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, да гласуваме…
Уважаеми колеги, отменям това гласуване, за да се
доизясним. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Добре, нека да гласуваме уважаеми колеги, това писмо.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка „Покани“ са публикувани покани за семинари. Моля да се
запознаете.
Заповядайте, госпожо Грозева.
1. Доклад относно 26-та международна конференция на
Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO).
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, току-що ми донесоха
отговор от фирма „Меркурий 97“, тъй като много се бавим с печата
на бюлетина. Както знаете, печатницата, която те са предложили,
има притеснения, че може да не успее да разпечата в срок
бюлетините.

12
Ние се свързахме с печатницата, която разпечата нашите
материали по разяснителната кампания, и те са в готовност. Считат,
че ще се справят.
Моля да ни дадете мандат, тъй като не зная кога ще е
следващото заседание на Централната избирателна комисия, в
случай че печатницата, която сме одобрили, не успее да се справи,
да възложим на резервната печатница да подпомогне печатането.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги, да дадем мандат на печатницата, която печата
нашите материали по разяснителна кампания.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.

Преминаваме към:
2.а. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладчици са господин Сюлейман и господин Цачев.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря ви.
Уважаеми колеги, по електронната поща на ЦИК с вх. №
ЦИК-14-63 на 27 октомври 2017 г. е постъпило писмо от кмета на
община Смядово, област Шумен, за разрешаване на достъп до
запечатано помещение, което се намира в общинската сграда на гр.
Смядово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
изборите за членове на Европейския парламент от Република
България през 2014 г., от изборите за народни представители през
2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
националния референдум през 2016 г., с цел извършване на
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експертиза, обработване и предаване на материалите от изборите за
народни представители на 5 октомври 2014 г. на отдел „Държавен
архив“ – гр. Шумен.
Писмото в оригинал е получено в Централната избирателна
комисия на 1 ноември 2017 г.
Във връзка с това искане съм подготвил стандартното
решение, уважаеми колеги. В моята папка за днешното заседание се
намира. Номерът е 4886. С този проект на решение предлагам да
разрешим отварянето на запечатаното помещение, което подробно
докладвах, с цел предаването на изборните книжа и материали от
изборите за народни представители от 5 октомври 2014 г. на отдел
„Държавен архив“ – гр. Шумен, при спазването на Решение № 4387НС от 2 март 2017 г. на Централната избирателна комисия, като за
извършените действия да се съставят съответните протоколи и бъдат
представени в ЦИК.
Решението подлежи на обжалване, както е посочено в
проекта на решение.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много ви благодаря,
господин Сюлейман.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Номерът на решението ви е № 4912-НС/ЕП/ПВР/НР.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с писмо с вх. № ПВР-06191 от 1 ноември 2017 г. кметът на община Никопол ни уведомява,
че в изпълнение на Решение на ЦИК № 1392 и № 1393 от 6 януари
2015 г. са предадени за съхранение в отдел „Държавен архив“ –
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Плевен, подлежащите за съхранение книжа от изборите за президент
и вицепрезидент през 2011 г., а също така, че са предадени за
унищожаване и документите, определени като неценни в
експертизата.
Към писмото са приложени: заповед за комисия, както и
протоколи за предаването и приемането на неценните документи за
унищожаване.
Докладвам го за сведение.

Заповядайте, за прессъобщение.
1. Доклад относно 26-та международна конференция на
Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO).
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, тъй като текстът все още не е
готов,
предлагам
да
утвърдим
изпращането
днес
на
прессъобщението, което ще бъде качено до края на деня.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, нека
протоколно да утвърдим прессъобщението да бъде изпратено още
днес.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Писма в точка „Разни“ имате ли, колеги? - Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-650 от 1
ноември 2017 г. сме получили проект на анекс към договор за
обучение по английски език от Британския съвет. Това е изменение
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на договора, който е сключен на 21 септември 2017 г., единствено в
частта с нивата на Група 1 и Група 2, тъй като е била допусната
техническа грешка при изписване на нивото на колегите от двете
групи.
Предлагам ви да одобрим и да упълномощим госпожа
Мусорлиева и госпожа
Герасимова да подпишат анекса за
Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване,
уважаеми колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 2 (Ивайло
Ивков, Мартин Райков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, имам да ви докладвам едно писмо с вх. №
ЦИК-07-55-60 от 2 ноември 2017 г. – превода фактически, иначе
писмото е дошло вчера. То е отново за 26-та международна
конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Европа
(ACEEEO).
Уведомяват ни за Семинар „А“, че трябва да има два блока.
Единият от 9,30 ч. до 10,45 ч., за представяне изложения; от 11 до
12 ч. блок за разсъждения. Като просто ни информират, че не можем
да излизаме извън определените минути. Самият модератор Пол Де
Грегорио има презентация пауър пойнт и след това ще има въпроси,
отговори и въобще разговор.
Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с проведената
работна среща с представители на Държавната агенция „Електронно
управление“ по повод проекта за дистанционно електронно
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гласуване. Бяха поставени въпросите, които има Централната
избирателна комисия по изпратения план за провеждане на
двудневното събитие, свързано с провеждане на трите симулации на
дистанционно електронно гласуване, както бяха обсъдени и други
въпроси, свързани с Междинния доклад и дейностите, които трябва
да бъдат приключени до края на тази календарна година.
Във връзка с това ви предлагам бележките на Централната
избирателна комисия, които бяха поставени и които са вписани в
протокола от проведената среща – да бъдат изпратени в писмен вид
на Държавната агенция „Електронно управление“, които да ги
предоставят на изпълнителя, за да бъдат направени съответните
корекции.
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – 1
(Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, преди да закрия заседанието, моля ви да
изберем утре кой ще изпълнява длъжността на секретаря, тъй като
госпожа Солакова е в отпуск. Аз предлагам госпожа Грозева.
Режим на гласуване на това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, насрочвам следващото заседание на
Централната избирателна комисия за вторник, 7 ноември 2017 г., от
10,30 ч., за която дата сте уведомени.
Закривам заседанието.
(Закрито в 11,20 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

