ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 585
На 21 ноември 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно АСЕЕЕО.
Докладва: Иванка Грозева
2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК–
Генерал Тошево.
Докладва: Емануил Христов
2а. Проект на решение за допълнение на Решение № 8.
Докладва: Таня Цанева
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев,
Метин Сюлейман
3а. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Владимир Пенев,
Румен Цачев,
Георги Баханов
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева,
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Владимир Пенев,
Камелия Нейкова,
Севинч Солакова,
Ивилина Алексиева,
Таня Цанева,
Георги Баханов,
Румяна Сидерова
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладват: Владимир Пенев
Георги Баханов
6. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги! В
залата присъстват 12 членове на Централната избирателна комисия.
Налице е необходимият кворум.
Откривам заседанието на комисията на 21 ноември 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Доклад относно АСЕЕЕО.
Докладчик е госпожа Иванка Грозева.
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2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК–
Генерал Тошево
Докладчик е господин Емануил Христов.
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладчици са господин Бойчо Арнаудов, господин
Владимир Пенев и господин Метин Сюлейман.
4. Доклади по писма.
Докладчици са госпожа Йорданка Ганчева, господин
Владимир Пенев, госпожа Камелия Нейкова, госпожа Севинч
Солакова и Ивилина Алексиева.
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладчик е господин Владимир Пенев.
6. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред?
Първи беше господин Пенев. Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, моля да
включите нова точка в дневния ред – доклади във връзка с искания
за изплащане на възнаграждения на общински избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка – т. 3а. Записах, господин Пенев.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Госпожо председател, моля да
ме впишете в точка „Доклади по писма“ и „Проект на решение
относно допълнение на Решение № 8 – вероятно като нова точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Цанева,
проектът на решение за допълнение на Решение № 8 ще бъде като
нова точка – т. 2а.
Колеги, има ли други предложения? Заповядайте, господин
Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Моля да ме включите с доклад относно
искания за изплащане на възнаграждения на общински избирателни
комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
господин Цачев.
Има ли други? Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в точката относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК, в точка „Доклади по писма“ и в точката
„Доклади относно постановления на прокуратури“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
господин Баханов.
Има ли други предложения? Госпожо Сидерова, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка „Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах Ви,
госпожо Сидерова, в точката относно доклади по писма.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Дневният ред се приема.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
ще направя няколко съобщения.
Първо, днес отсъстват по обективни причини госпожа
Матева, госпожа Иванова, господин Андреев, госпожа Бойкинова
и господин Ивков.
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Ще закъснеят поради служебни ангажименти господин
Чаушев, госпожа Мусорлиева, госпожа Стефанова, господин
Райков и госпожа Ганчева.
На второ място, колеги, припомням за работната среща с
"Информационно обслужване" АД днес в 14,30 ч. и за огледа на
сграда утре в 10,00 ч.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е
публикувана преписка с вх. № ЧМИ 01-45 от 20.11.2017 г. Това е
писмо от директора на Дирекция „Канцелария“ на администрацията
на президента на Република България, с което администрацията на
президента ни изпраща препис от Указ № 237 от 16.11.2017 г., с
който указ президентът на Република България насрочва частичен
избор за кмет на кметство Кочово, община Велики Преслав, област
Шумен на 18 февруари 2018 г. Същият указ е обнародван в
"Държавен вестник", бр. 93 от 21.11.2017 г.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклад относно АСЕЕЕО.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
от днешна дата е качена докладна записка, входирана в ЦИК с вх. №
09-209 от 20.11.2017 г. Тя е от господин Николай Желязков. С нея
той ни уведомява, че за подготовката и провеждането на 26-тата
международна конференция на АСЕЕЕО са сключени два
граждански договора – с
госпожа Стефка Александрова за
консултиране и подпомагане дейността на ЦИК в областта на
протокола, и с госпожа Ваня Бижева за консултиране и подпомагане
на ЦИК в сферата на връзките с обществеността.
Приключил е срокът на договора. Дейностите са изпълнени
качествено и в срок, поради което ви предлагам да вземем решение
за одобряване на извършената работа и съответно за изплащане на
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посочените в така докладваните от мен договори възнаграждения на
двете лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Проект на решение относно промяна в състава на
Общинска избирателна комисия – Генерал Тошево.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали ще
видите един проект за промяна в състава на ОИК – Генерал Тошево.
Ако си спомняте, преди няколко дни на заседанието ви докладвах за
необходимостта от тази промяна на двама члена. Но тъй като имаше
непълноти и неточности в документите, се наложи да изчакаме
малко.
Най-напред липсваха заявления от двете лица, които са по
майчинство и не могат да изпълняват задълженията си, че искат да
бъдат освободени. Постъпиха заявленията, но се оказа, че на двамата
нови члена декларациите са от стария тип. След водените разговори
получихме по електронната поща, а може би днес ще се получи и
официално, затова де факто смятам да признаем, че всички
документи са налице и в тази връзка да преразкажа само проекта за
решение.
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Получени са две предложения: от упълномощения
представител на ПП Движение за права и свободи и от
упълномощения представител на ПП ГЕРБ за замяна на две лица –
съответно по едно лице от двете партии – които не могат да
изпълняват задълженията си поради това, че са в отпуск по
майчинство.
Получихме, както казах, заявленията от тяхна страна. В
същото време са получени документите на лицата, които да ги
заверим, заедно с копия от дипломите и вече със съответните
декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с
чл. 65 и 66 от Изборния кодекс.
Затова предлагам и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 за
освобождаване и съответно за назначаване Централната избирателна
комисия да вземе решение, че освобождава като член на ОИК –
Генерал Тошево, област Добрич, Нурхаят Нурджихан Исаев и
анулира издаденото й удостоверение.
На нейно място назначава Хазиме Саами Сали, със
съответното ЕГН .
Също така освобождава като член на ОИК – Генерал Тошево,
област Добрич, Мария Петрова Георгиева и анулира издаденото й
удостоверение и назначава като член на ОИК – Генерал Тошево,
Дико Иванов Диков.
На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.
Записан е и стандартният текст, че решението подлежи на
обжалване в тридневен срок.
Предлагам да преминем към гласуване или обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Христов? Колеги?
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4917-МИ/НР.
За пълнота на преписката ще кажа, че току-що пристигат от
Деловодството и декларациите в оригинал, които ще разпределя за
прилагане към преписката, господин Христов.
Благодаря Ви.
Колеги, продължаваме с нова точка от дневния ред – точка
2а:
2а. Проект на решение за допълнение на Решение № 8.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали ви предлагам проект на решение относно
допълнение на Решение № 8 от 23.03.2014 г.
Проектът е да допълним наше Решение № 8, като създадем
работна група по предоставяне и разходване на средствата за
медийни пакети в състав – съставът го виждате. Говорила съм с
всички колеги, които са в този проект на това решение. Това са
колеги, които са работили досега в групите, които сме създавали по
медийни пакети: Таня Цанева, Катя Иванова, Бойчо Арнаудов,
Мартин Райков, Цветозар Томов, Георги Баханов и Метин
Сюлейман.
Ако има други колеги, които биха желали да впишем в това
решени, моля да се заявят. Не сме определили ръководител на
групата. Предлагам ви го на вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, аз предлагам за ръководител на работната група госпожа
Цанева.
Колеги, има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение заедно с предложението за ръководителя.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева,

Йорданка

Ганчева,

Камелия

Нейкова,

Кристина

Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4918.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения
Първи докладчик в зала е господин Пенев. Заповядайте,
господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, на електронната ни поща е
постъпило писмо с прикачено към него сканирано копие от искане
от кмета на община Ябланица за отваряне на запечатано помещение
№ 2 с цел извършване на експертиза и архивиране на книжата от
произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014
г. Искането е заведено с вх. № НС- 14-55 от 17.11.2017 г.
Във връзка с извършената от мен служебна проверка
осъществих контакт със секретаря на община Ябланица и получих
информация, че искането на кмета на община Ябланица е изпратено
в оригинал и ще пристигне и в оригинал, но че в това помещение се
съхраняват и други изборни книжа освен тези от посочените избори,
поради което помолих да ни бъде изпратено допълнено и
детайлизирано искане с посочване изчерпателно на всички книжа с
оглед прецизиране на решението, с което ще дадем разрешение за
отваряне на запечатаното помещение.
Така че засега това искане ви го докладвам само за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
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Следващ докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте,
господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали има един проект за решение №
4895. Става въпрос за искане за отваряне на запечатано помещение в
община Хисаря, област Пловдив, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от произведените местни избори и национален
референдум през 2015 г.
Тъй като е малко по-специфично, ще ви го прочета. Не е от
тези за стандартните запечатани помещения.
Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх.
№ МИ-14-19 от 08.11.2017 г. от Тони Илиева – кмет на община
Хисаря, област Пловдив, с искане за разрешаване отварянето на
запечатано помещение, намиращо се във втори вход, на втория етаж,
във втората сграда на община Хисаря, с адрес: гр. Хисаря, бул.
„Генерал Гурко“ № 14, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от произведените местни избори и национален
референдум през 2015 г. Искането е във връзка с писмо № 4849 от
20.10.2017 г. на частен съдебен изпълнител до ОИК – Хисаря,
процедурно решение в протокол № 52 от 24.10.2017 г. на същата
ОИК и нейно писмо с вх. № 90-00-222 от 03.11.2017 г. до кмета на
община Хисаря. Достъпът е необходим за предоставяне на
информация по образувано изпълнително дело № 20178300400173
срещу длъжник – Местна коалиция „За Хисаря“, и издаване от ОИК
– Хисаря, на служебно удостоверение за банковата сметка на името
на партията по чл. 164, ал. 2 от ИК, както и имената и длъжностите
на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната
отчетност на местната коалиция.
Съгласно наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.
достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в
помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по
разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи
по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
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Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК
Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
Разрешава отварянето на запечатано помещение с цел
предоставяне на информация по образувано изпълнително
дело № 20178300400173 срещу длъжник – Местна коалиция „За
Хисаря“, и издаване от ОИК – Хисаря, на служебно удостоверение
за банковата сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 от ИК,
както и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната
коалиция.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от
Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от
длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните
протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС
от 2 март 2017 г. на ЦИК. Помещението се запечатва по реда на
същото решение.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните
лица от общинската администрация и от съставените протоколи да
се изпратят на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Това е проектът на решението. Ако има коментари, съм готов
да ги изслушам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Арнаудов.
Заповядайте, господин Пенев.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, аз не съм убеден, че е налице
основание за предоставяне на тази информация, която се иска от
частни съдебен изпълнител, тъй като, доколкото аз разбрах от
доклада, се касае за задължения на общински съветник по
изпълнително дело, а информацията, която се иска, е за банковата
сметка на партията, която е издигнала кандидатската листа. Струва
ми се, че тази информация е недопустимо да се предоставя в
конкретния случай.
Лично според мен би трябвало да се произнесем, като или
напишем писмо, с което да откажем, или да се произнесем с решение
за отказ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, само да уточня. Частният
съдебен изпълнител е изпратил писмо до ОИК. Те са се събрали на
заседание и се взели решение да предоставят тази информация. Но
са решили, че необходимите документи се намират в това
помещение и затова са задействали процедурата по искане на
отваряне.
Изпълнителното дело е срещу длъжник Местна коалиция „За
Хисаря“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, съжалявам и се извинявам на
докладчика. Аз останах с впечатление, че длъжник е не коалицията,
а физическо лице.
При това положение оттеглям възражението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Уважаеми колеги, други предложения? Не виждам.
В такъв случай, колеги, подлагам на гласуване така
предложения проект на решение.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4919-МИ-НР.
Следващ докладчик е

господин Сюлейман. Заповядайте,

господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № НС-14-54 от
14.11.2017 г. по електронната поща на Централната избирателна
комисия е постъпило искане от кмета на община Върбица, Мердин
Байрям – кмет на община Върбица, област Шумен, за разрешаване
на достъп до запечатано архивно помещение, което се намира в
сградата на община Върбица в гр. Върбица, ул. „Септемврийско
въстание“ № 40, в което се съхраняват изборни книжа и материали
от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври
2014 г. и от изборите за народни представители, произведени на 26
март 2017 г., с цел извършване на експертиза на книжата от изборите
за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г., и
предаването им на отдел „Държавен архив“ – гр. Шумен.
Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно
заседание под № 4895. Писмото в оригинал е постъпило на
16.11.2017 г., с който проект на решение на практика предлагам
Централната избирателна комисия да разреши отварянето на
запечатаното архивно помещение, което се намира в сградата на
община Върбица в гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 40,
с цел извършване на експертиза и предаването на книжата от
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произведените избори за народни представители, произведени на 5
октомври 2014 г., на отдел „Държавен архив“ – гр. Шумен.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т.
21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, като за
извършените действия се съставят съответните протоколи съобразно
същото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда, който е посочен в
проекта на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман.
Колеги, има ли коментари? Не виждамПодлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 4920-НС.
Преминаваме към точка 3а от дневния ред:
3а. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е господин Пенев. Заповядайте, господин
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви преписка,
постъпила в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-27-200
от 20.11.2017 г. с искане за изплащане на възнаграждение на
Общинска избирателна комисия – Лом.
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Става въпрос за три заседания, които са проведени през месец
септември и месец октомври, а именно на 27 септември, на 11
октомври и на 23 октомври 2017 г. Заседанията са проведени във
връзка с образувано административно производство по прекратяване
пълномощията на общински съветник с оглед постъпило
уведомително писмо от председателя на Общинския съвет в Лом,
доколкото общинският съветник не е взел участие в нито едно от
проведени общо десет броя заседания на Общинския съвет.
Колегите са осъществили проверка, установили са, че за пет
от заседанията са представени болнични листове, но за останалите
пет няма данни за отсъствията и за наличие на уважителни причини.
На първото заседание са взели решение да уведомят
общинския съветник за започналото административно производство
и да му дадат възможност да вземе становище. Тъй като писмото им
се е върнало неполучено от адреса, който е предоставен от
Общинския съвет, на следващото заседание са взели решение да
бъде извършена справка за постоянния и настоящ адрес на
общинския съветник, за да може, ако той е променен, уведомлението
да се изпрати на съответния актуален адрес. Информацията, която
обаче е пристигнала, е, че няма промяна в адреса. На последното
заседание колегите са взели решение за прекратяване пълномощията
на общинския съвет и за обявяване за избран на следващия от
съответната кандидатска листа на Местна коалиция.
Считам, че са налице основанията и ви предлагам да одобрим
изплащането на възнагражденията за тези три заседания, като и в
трите заседания комисията е била в пълен състав, тоест,
председател, заместник-председател, секретар и осем члена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение за
решение.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Цачев. Заповядайте, господин
Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение.
С вх. № МИ-27.196 от 16.11.2017 г. е постъпило искане от
ОИК – Пловдив, във връзка със заседание, проведено на 14.11.2017
г. Заседанието е за прекратяване пълномощията на общински
съветник и за избиране на следващия от листата кандидат.
Към искането са приложили Решение, Протокол от
заседанието, удостоверение, което е издадено на новоизбрания
общински съветник, както и са изготвени контролен лист за
предварителен контрол и счетоводна справка.
Предлагам да уважим направеното искане. То отговаря на
изискванията на наше Решение № 2901.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Цачев.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева,

Йорданка

Ганчева,

Камелия

Нейкова,

Кристина

Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
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Следващ докладчик е
господин Баханов. Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27.191 от
03.11.2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
искане, подписано от председателя на Общинска избирателна
комисия – Благоевград, и от секретаря на същата комисия,
подпечатано с печата на същата, с което желаят да им бъде
изплатено възнаграждение за проведени три заседания, а именно на
13.10.2017 г., на 19.10.2017 г. и на 30.10.2017 г. на различни
основания по наше Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г.
Приложена е счетоводна справка № 204, както и контролен
лист за предварителен контрол.
Заседанията са както следва: на 13.102017 г. са били в състав:
председател, заместник-председател, секретар и седем члена; на
19.10.2017 г. – второто заседание – председател, заместникпредседател, секретар и седем члена и същото е и на 30.10.2017 г. – в
състав: председател, заместник-председател, секретар и седем члена
на Общинска избирателна комисия – Благоевград.
За първото заседание е приложен протокол от заседанието. То
е във връзка с изготвяне на уведомление до Васил Стефанов
Александров на основание чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА във връзка с
подадено от него заявление и препратено от председателя на
Общинския съвет – Благоевград, което е изготвено и връчено лично
на заявителя.
За заседанието от 19.10.2017 г. ни е изпратен протокол, което е
за прекратяване пълномощията на общинския съветник Васил
Александров от квотата на Партия на зелените и обявяване за избран
на следващия от листата на същата партия – Стефчо Станкев Гръчки
Последното заседание, за което желаят да им бъде изплатено
възнаграждение, е от 30.10.2017 г., когато се е провело ново
заседание, на което е взето решение да бъде изготвено уведомление
до Стефчо Станкев Гръчки на основание чл. 30,ал. 6 от ЗМСМА и
възложено на председателя и секретаря да изготвят и разпишат това
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уведомление във връзка с подадено от него заявление и препратено
на ОИК от председателя на Общинския съвет – Благоевград.
Уважаеми колеги, предлагам да вземем решение, с което да
изплатим възнаграждения за исканите три заседания, посочени
преди малко от мен по дати и основания, на Общинска избирателна
комисия – Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Колеги? Не виждам коментари.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател!
Докладвам писмо с вх. № МИ-27.199 от 20.11.2017 г. Общинска
избирателна комисия – Струмяни, ни информира с въпросното
заявление, че желаят да бъде изплатено възнаграждение за
проведени дежурства от членове на Общинска избирателна комисия
– Струмяни, през месец ноември 2017 г.
Проведени са три броя дежурства – на 03.11.2017 г., на
06.11.2017 г. и на 07.11.2017 г. Заседанието от 03.11.2017 г. е дадено
от заместник-председател и секретар, на 06.11.2017 г. – от секретар и
член, на 07.11.2017 г. е от заместник-председател и секретар. Това е
във връзка с изпратено писмо от секретаря на община Струмяни до
Общинската избирателна комисия – Струмяни, за извършване на
необходим ремонт на електрическо табло, находящо се в
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помещението, което се ползва от Общинска избирателна комисия –
Струмяни.
Във връзка с това искане са проведени и трите дежурства, тъй
като се е наложило отваряне на помещението.
Има контролен лист за предварителен контрол, както и
счетоводна справка към заявлението, изготвено от администрацията
на Централната избирателна комисия.
Така че, колеги, предлагам ви да вземем решение, с което да
изплатим исканото възнаграждение за проведените дежурства от
страна на членове на Общинска избирателна комисия – Струмяни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Това бяха Вашите доклади, господин Баханов? Благодаря.
Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред 4. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-09-210 от 20.11.2017 г. Това е информация от експерта ни ИКТ
госпожа Тихолова относно проведена среща на екипа за управление
на проекта с Държавната агенция за електронно управление, за която
ви докладвах на предходно заседание, като тя ни информира, че на
тази среща е присъствала и колегата Нейкова. Имало е по дневния
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ред отчет по Дейност 1, отчет по Дейност 2, отчет по Дейност 3, а
именно „Информация и публичност“, както и четвърта точка е била
„Дейностите на членовете от екипа по подаване на техническия
отчет към управляващия орган.
Моля да се запознаете и при въпроси, ако някой колега
прецени, да върнем за разисквания.
Във връзка с проведената среща, както и госпожа Тихолова
сочи, и писмо с вх. № ЦИК-00-728 от 16.11.2017 г. ви предлагам да
одобрим едно писмо, с което да изпратим исканата информация в
писмото, което ви цитирах, а именно от ръководителя на проекта,
който се е подписал като „Силвия“. Предполагам, че става въпрос за
госпожа Силвия Митева. Това е писмо, изпратено по електронна
поща до госпожа Манолова, която – знаете – е нашият координатор
по проекта, като моли да се подготви следната информация,
свързана с отчета, а именно: публикация на проекта в сайта на ЦИК,
снимки на плакатите в сградата на ЦИК, заповеди за назначаване на
нашите членове длъжностни характеристики на нашето членове в
екипа, фишове или ведомости, платежни документи за изплатени
възнаграждения,
справки,
рекапитулации,
извлечения
от
счетоводната система на ЦИК за разходите, както и актуален
регистър, съдържащ информация за местонахождението на
оригиналните документи пред ЦИК, като след получаване на
преписката съм възложила на госпожа Манолова и Тихолова да
подготвят необходимата информация със съдействието на главния
счетоводител.
Във вътрешната мрежа в папка са разположени документите
по това писмо, които следва да се изпратят. Мисля, че е наименувана
„Отчет по проекта“, като по последната искана информация, именно
„Актуален регистър“, съдържащ информация за местонахождението
на оригиналните документи, доколкото знам, е в процес на
сверяване и изработка все още от нашия експерт и в оперативен
порядък са уточнили в какъв вариант на този етап да се изпрати този
регистър, а по-късно и окончателния му вариант.

21
Така че ще моля да гласуваме писмо, с което приложено да
изпратим тази информация, като видно от информацията, която
предоставя госпожа Тихолова, е, че същата следва да се предостави
в споделеното пространство, както и по е-mail. По мое мнение, тъй
като става въпрос за отчитане на проекта, същата следва да бъде
предоставена и с писмо в оригинал до самата Агенция, естествено,
след като се изпрати по е-mail или в споделеното пространство с
оглед по-голяма оперативност.
Така че моето предложение ще бъде – освен това, което сочи
госпожа Тихолова – да бъде предоставена информацията и в
оригинал. Предлагам ви писмо, с което да кажем: „Приложено
изпращаме ви….“ Не съм го изготвила, но то просто ще съдържа
описание на информацията, след като нашите служители, които се
занимават с подготовката, сверят още веднъж информацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Колеги, чухте предложението. Подлагам на гласуване така
направеното предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева,

Йорданка

Ганчева,

Камелия

Нейкова,

Кристина

Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-07-38-60 от 17.11.2017 г. ведно с превода, който е с индекс 62
от 21.11.2017 г., като това е писмо от експертната група по изборни
въпроси
във
връзка
с
отчетите
за
кампанията
за
криптоинструментите. Сочи се, че 15 ноември беше официалната
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крайна дата за кампанията за криптоинструменти. Ще бъдем
благодарни да получим вашия отчет за тесткампанията, както е
договорено по време на последното заседание. Съгласувано с
председателя, веднага този е-mail беше препратен на нашата
контактна точка, за да може да има видимост и от лицата, които
обслужват технически.
Доколкото от господи Станев знам, всичко е изпратено –
тестовите версии – и може би в тази връзка е и вх. № ЦИК-07-38-63
от 21.11.2017 г., което току-що ми беше разпределено, като то е до
ЦИК – България, като контактна точка и ни благодарят за
съдействието
и
предоставената
информация,
като
криптоинструментът е бил ъпдейтван правилно. Сочи се и къде
може да се намери актуалният вариант на посочения адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Моля, продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № ЦИК-07-38-61
от 21.11.2017 г. Това е коментар на работна група „Общи въпроси“ –
текст на български език на е-mail от Екатерина Ангелова. Така е
наименувано, като това е коментар на работна група „Общи
въпроси“ от заседанието на 10 ноември и съдържа информация
относно писмените въпроси – реформата на законодателството на
Европейския съюз, предложение за регламента за изменение.
Докладът го предлагам за запознаване, тъй като току-що ми
беше разпределен и аз самата все още не съм се запознала с него.
Така че към момента, колеги, го докладвам за сведение и
запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, време за запознаване. Материалът е обемен.
Колеги, установихме, че обемът на материала е голям. Така че
към днешна дата е за сведение и запознаване и ще се върне в
следващото заседание.
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Приключихме с докладите на госпожа Ганчева. Отиваме към
докладите на господин Пенев. Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило в
Централната избирателна комисия писмо с вх. № ЕП-08-25 от
14.11.2017 г. То е от Окръжен следствен отдел при Окръжна
прокуратура – Хасково, с искане за предоставяне на декларацията на
лице, което е гласувало на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България в гр. Берн, Швейцария.
В тази връзка съм изготвил отговор, с който предоставяме
заверено копие от декларацията, както и от списъка за гласуване.
Моля да одобрите изпращането на това писмо със
съответните приложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева,

Йорданка

Ганчева,

Камелия

Нейкова,

Кристина

Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви една докладна
записка от директора на Дирекция „Администрация“ госпожа
Красимира Манолова във връзка с това, че на 14.11.2017 г. нашият
служител Стоян Русинов е установил на паркинга, където са ни
платените седем броя служебни места пред Градската градина,
всъщност най-отдалеченото от стълба пано с надпис „Служебен
абонамент“ липсва, както и свързващата го верига, която свързва
таблото с най-близкия уличен стълб.
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Съгласно чл. 4, ал. 4 от договора, който сме сключили с
Центъра за градска мобилност, техен е ангажиментът да възстановят
таблото и предложението е всъщност да изпратим едно писмо, с
което да ги уведомим за констатираната липса на табло и да
поискаме в съответния срок да извършат подмяната на
обозначаващата табела.
Така че моля да одобрите да изпратим такова писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева,

Йорданка

Ганчева,

Камелия

Нейкова,

Кристина

Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик. Заповядайте, госпожо
Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ЦИК-00-727 от16.11.2017 г. и вх. № ЦИК-00-727/1 от
същата дата. Получена е информация за медиите от Държавна
агенция „Електронно управление“ по повод постъпващи при тях
запитвания относно напредъка на проекта, свързан с
дистанционното електронно гласуване.
Докладвам ви ги за сведение и съгласно резолюцията на
председателя на ЦИК тази преписка е изпратена по електронна поща
на всички членове на Централната избирателна комисия още в
петък, ако не се лъжа.
С вх. № ЦИК-00-731 от 20.11.2017 г. е постъпила покана за
участие в Шеста национална конференция по изборни системи,
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която ще се проведе на 4 ш 5 декември 2017 г. в Парк-хотел
„Москва“.
Към писмото е приложена и покана. Поканата е адресирана до
госпожа Алексиева и виждам в предварителната програма, че на 5
декември, вторник, в следобедната част и „Шести работен панел на
представители на Централната избирателна комисия“.
Колеги, предвид това, че и в предходните години
Централната избирателна комисия е участвала в тези конференции,
ви предлагам да вземем принципно решение за участие, а
допълнително ще се уточни с колко и които представители ще
участват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, сега да вземем принципно решение за участие. Има заявка,
днес получена от госпожа Сидерова, също от госпожа Цанева, от
господин Райков. Колеги, остава отворен въпросът, ако и други
колеги желаят да бъдат включени в този списък, Но днес да вземем
принципното решение и да уведомим БАИС, че ще участваме.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева,

Йорданка

Ганчева,

Камелия

Нейкова,

Кристина

Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-07-64-33 от 21.11.2017 г. Това е преписка, свързана с A-WEB
във връзка с преобразуване на Световната асоциация в
Международна правителствена организация. Мисля, че и преводът
трябва да е качен във вътрешната мрежа с този номер.
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Всъщност те обясняват, че са наясно с писмото на
Централната избирателна комисия и резервите, които ЦИК е
изразила към решението. Става въпрос за писмото, което ние
изпратихме до Асоциацията с изх. № ЦИК-07-158 от 18.10.2017 г.
Мисля, че беше на доклад при колегата Матева и колегата
Сюлейман. В такъв случай те ни казват, че не трябва да даваме
отговор, но да потвърдим, че споменатият документ е предаден на
председателя на нашата комисия колкото се може по-скоро.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Нейкова.
Моля продължете, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след като се запознахме със
съдържането на писмото, ви предлагам да върнем отговор, с който
да потвърдим позицията на Централната избирателна комисия,
изразена в нашето писмо от 18.10.2017 г. Тази позиция –
припомням – е и въз основа на официалното становище на
Министерския съвет и също така да допълним, че в случай че
Асоциацията
се
трансформира
в
Международна
междуправителствена организация, автоматично да се счита, че
Централната избирателна комисия напуска Изпълнителното бюро на
Асоциацията. В този смисъл да бъде текстът на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така направеното от госпожа
Нейкова предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00730 от 17.11.2017 г. Това е проект на договор за симулации за
електронно гласуване, постъпил от "Информационно обслужване"
АД. Проектът на договор е изпратен за запознаване във вчерашния
ден до всички членове на Централната избирателна комисия по моя
молба.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е
публикуван и договор с корекции – така се нарича файлът. Според
мнението на господин Желязков, тъй като го помолих и той като
юрисконсулт да го погледне, докладвам ви го сега за сведение и
запознаване, като в жълто са направени бележките на господин
Желязков. Да го обсъдим на предстоящата работна среща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Нейкова.
Да, на предстоящата работна среща ще го обсъдим. Остава за
следващото заседание.
Приключихме с тези доклади.
Продължаваме със следващ докладчик - госпожа Солакова.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК.09-211 от 21.11.2017 г. Представена ни е една докладна
записка от госпожа Герасимова за главен счетоводител на
Централната избирателна комисия. Става въпрос, че се предлага да
изпратим едно писмо до министъра на финансите, с което писмо да
направим едно разграничение между отделните правни норми от
Закона за публичните финанси и да уточним, че само по чл. 110, ал.
6 от Закона за публичните финанси става въпрос за европейските
средства, тези, които са във връзка с изпълнението на проекта на
Държавната агенция „Електронно управление“, а ние сме партньор
по тази програма.
Уважаеми колеги, с това писмо до министъра на финансите
ние, позовавайки се на чл. 110, ал. 6, ще посочим, че коригираме
предишното наше писмо № ЦИК-04-48 от 16.11.2017 г. в тази част,
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касаеща промените, свързани с европейски средства по Оперативна
програма „Добро управление“ с бенефициент „Държавна агенция
„Електронно управление“. Предлагаме да бъде извършена тази
промяна по бюджета на Централната избирателна комисия от
министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ние получихме с
вх. № ЦИК-04-46 т 16.11.2017 г. писмо от министъра на финансите с
оглед недопускане превишаване на утвърдените годишни размери по
Закона за държавния бюджет в частта относно бюджета на
Централната избирателна комисия на ангажиментите за разходи.
Тъй като са разходвани 89 на сто от утвърдения максимален размер
на новите задължения за разходи, те от нас изискаха извършване на
анализ и уведомяване на министъра своевременно.
Възложихме на администрацията и такъв анализ е представен
от госпожа Герасимова с вх. № ЦИК-08-212 от 21.11.2017 г.
Виждате, този анализ ежемесечно се предоставя на вниманието на
Централната избирателна комисия, беше докладван предната
седмица на заседание на Централната избирателна комисия с оглед
на възложената задача още от август месец от председателя на
Централната избирателна комисия – Централната избирателна
комисия да бъде уведомявана своевременно със съответните отчетни
анализи.
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В случая обаче, освен ние да го разгледаме, трябва да
уведомим и министъра на финансите. Да кажем, че е извършен такъв
анализ, да посочим причините, поради които се е стигнало до един
такъв висок разход по утвърдения максимален годишен размер на
новите задължения за разходи и да уверим министъра на финансите,
че Централната избирателна комисия няма да допусне нарушаване
на бюджетната дисциплина. Като причини, разбира се, ние вече ги
знаем, това са произведените избори – предсрочни парламентарни –
през месец март 2017 г., поемането на задължения по договори,
които имат срок на действие и след 21.12.2017 г. Освен това от
нашия бюджет ние изплащаме средствата за възнаграждения на
членове на общински избирателни комисии за проведени заседания
и дежурства и ежемесечно имаме намаляване по плана с разчетите
по § 10.00 с тези трансфери, които извършваме към бюджетите на
съответните общини въз основа на одобрени справки от Централната
избирателна комисия.
Предлагам да одобрим така представеното проектописмо до
министъра на финансите със съдържащия се анализ с посочването на
тези три основни причини. Както пак ви казвам, с уверението, че
Централната избирателна комисия ще спази изискванията за
финансова дисциплина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева,

Йорданка

Ганчева,

Камелия

Нейкова,

Кристина

Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
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Моля продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна
записка от директора на Дирекция „Администрация“ – госпожа
Манолова – ЦИК-09-208 от 17.11.2017 г. Заедно с тази докладна
записка е представена информация от главен юрисконсулт Николай
Желязков, юрисконсулт Милена Радославова и Веселина Тихолова –
експерт ИКТ в Дирекция „Администрация“, списък на услугите по
институции, изготвен от господин Николай Желязков и госпожа
Милена Радославова, и списък на услугите по институции, ползвани
от счетоводството. Става дума за свързани електронни услуги.
Тази докладна записка има отношение към писма с вх. №№
588 от 13.09.2017 г., ЦИК-00-640 от 11.10.2017 г. от Държавна
агенция „Електронно управление“, възложена задача от 15.09.2017 г.
въз основа на проведено работно заседание в Централната
избирателна комисия, и последното писмо – от 11.10.2017 г. Колеги,
знаете, че заедно с това бяха посочени задачи, по които трябва да се
направи изследване, проучване на нормативната база и изследване
на тези поставени въпроси и, разбира се, изложението да съдържа
отговорите на поставените въпроси.
Виждате към докладната записка, която е само едно
придружително писмо, серията въпроси, които са поставени на
вниманието на администрацията и които са изследвани: да се
дефинира „административна услуга“, административни услуги,
които предоставя Централната избирателна комисия и какви
информационни и комуникационни технологии се използват при
предоставянето им, да се посочи броят на тези административни
услуги с оглед на критичната бройка в писмото на Държавна
агенция „Електронно управление“, предложение кои от тези
административни услуги да бъдат включени в списъка с услугите и
за кои е необходимо надграждане на ИКТ-системата.
Втората серия въпроси включва проучване на ангажиментите
на Централната избирателна комисия с конкретен краен срок, в
който ЦИК трябва по електронен път, само по електронен път, да
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предоставя информация или документи на други органи, има ли
нужда от надграждане на съществуващите в ЦИК ИКТ за
изпълнението на тези ангажименти.
В първата информация, която е изготвена от главен
юрисконсулт Николай Желязков, юрисконсулт Милена Радославова
и Веселина Тихолова, виждате, че се представя на вниманието на
Централната
избирателна
комисия
информация
относно
административните услуги съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните
разпоредби на Закона за администрацията. Посочва се и се изразява
становището на колегите от администрацията кои от тези
административни услуги – например удостоверения – които издава
Централната
избирателна
комисия,
са
индивидуални
административни актове съгласно § 1, т. 1, буква „а“ от
Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията.
Посочени са всички видове удостоверени, които издава Централната
избирателна комисия на членове на Общински и Районни
избирателни комисии, удостоверения за регистрирани партии,
коалиции, инициативни комитети в съответните видове избори,
разбира се, кандидати за участие в изборите, за наблюдателите,
които се регистрират в Централната избирателна комисия,
заявленията, които се подават в ЦИК за гласуване извън страната.
Тук, разбира се, не са посочени удостоверенията на
секционните избирателни комисии, които се издават за секциите
извън страната, които се назначават от Централната избирателна
комисия в изборите, в които се образуват такива секции.
Имаме т. 5 – издаването на УП2 и УП3, издават се на хартия
към настоящия момент. Предоставените, разбира се, от Централната
избирателна комисия административни услуги извън услугите по
Изборния кодекс, не надвишават 15 хиляди така, както беше
посочено в писмото на Държавната агенция „Електронно
управление“, да се има предвид.
Изследвано е Решение № 496 от 29.08.2017 г. за изпълнение
на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. относно
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приетите мерки за намаляване на административната тежест. Приет
е доклада за приемане на тези мерки за намаляване на
административната тежест и са посочени кои документи се има
предвид.
По точките, които са изброени, изрично се посочва към
настоящия момент кои електронни услуги могат да се ползват и към
настояща дата с оглед на предоставената възможност от съответните
компетентни органи.
Виждате, колеги, администрацията подчертава, че услугите
по т. 1, 3 и 8 се използват от Централната избирателна комисия. Това
са удостоверения за вписване в Регистър БУЛСТАТ обстоятелства,
за които и към настояща дата може да се извършва проверка от
Централната избирателна комисия в случаите на необходимост.
Точка 3 е удостоверението за актуално състояние от Търговския
регистър, издавано от Агенцията по вписванията. Използва се от
ЦИК и към настоящия момент чрез интернет при извършване на
проверки преди сключване на договор с търговци.
По т. 8 е удостоверението за наличие или липса на
задължения, издавано от Националната агенция за приходите. Към
настоящия момент тази услуга се предоставя на хартиен носител от
изпълнителя по обществена поръчка, възложена от Централната
избирателна комисия.
По въпроса към коя дата само по електронен път ще се
предоставят или ще се достъпва информация относно обстоятелства,
съдържащи се към настоящия момент в писмени документи, посочва
се в тази справка, че към настоящия момент няма данни и няма
информация от коя дата ще бъде само по електронен път.
Пак подчертавам, че към настоящия момент не е необходимо
надграждане на съществуващите информационни и комуникационни
технологии, използвани в Централната избирателна комисия.
Колеги, това е първата справка. Втората справка е списък на
услугите по институции, които ЦИК ползва или ще ползва в
работата си във връзка с електронния обмен на информация, от

33
Николай Желязков и Милена Радославова: институция Агенция по
вписванията, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,
Комисия за защита на личните данни, Агенцията по обществени
поръчки.
Последният списък е свързан със счетоводството. Виждате, че
специално в този списък има някои услуги, за които е необходимо
разширяване на правата на ползване на усъвършенствания
квалифициран електронен подпис при необходимост..
Уважаеми колеги, на този етап, независимо от малко поподробното представяне на цялата тази справка, аз ви предлагам за
сведение тази докладна записка. В случай на необходимост и от
обсъждане и на работно заседание ще очаквам, както и от
допълнително
разясняване
от
страна
на
колегите
от
администрацията за този изключително сериозен труд, който са
положили и са ни предоставили като справки информация,
включително констатации, изводи и предложения и тогава ще
върнем докладната в зала. На този етап виждате, че няма нужда от
предприемане на някакви действия във връзка с необходимост от
надграждане на информационни и комуникационни системи, с
които разполага Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Имате ли още доклади? Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, бях ви докладвала
за извършена оценка за професионалния риск на Централната
избирателна комисия. Папката е изготвена като копие от
представената оценка от Службата по трудова медицина и ще остане
в зала, за да имате по-лесен достъп, може би на някои от
страничните спомагателни бюра, за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, следващият докладчик съм аз. Имам много кратък доклад.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали са
публикувани две преписки с идентично съдържание и с вх. № ЦИК-
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07-55-76 от 17.11.2017 г. и ЦИК-07-55-77 от 20.11.2017 г. Това е
писмо от председателя на Централната избирателна комисия на
Босна и Херцеговина, като в първата си част писмото представлява
благодарност за организираната конференция и гостоприемство.
Разликата между първото и второто писмо, колеги, е, че към
второто писмо – от дата 20.11.2017 г. – е приложен и проект на
Меморандум за сътрудничество между Централната избирателна
комисия на Република България и Централната избирателна комисия
на Босна и Херцеговина.
Колеги, дала съм за превод този проект. Преводът ще бъде
готов на 23.11.2017 г. до 10,00 ч. и тогава ще върна преписката за
разглеждане от Централната избирателна комисия. Към днешна дата
остава за сведение и за запознаване.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте,
госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, пристигнало
по електронната поща….
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Цанева,
извинете, че Ви прекъсвам.
Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, пристигнало
по електронната поще с вх. № ЦИК-07-189 от 20.11.2017 г. Писмото
е от Люк Бъчър, който е експерт в отдел „Администрация и
международни отношения“ на Националната избирателна комисия
на Република Корея.
Колеги, от Националната избирателна комисия на Южна
Корея ни информират, че е на посещение петчленна делегация в
Гърция в първите дни на месец декември и се обръщат към нас със
следната молба: дали би било възможно посещение на Централната
избирателна комисия за обсъждане как се администрират изборите в
България. Предпочитаната дата е 8 декември 2017 г. следобед,
защото тогава ще пристигнат от Гърция. Има преводач с тях.

35
Колеги, 8 декември е петък. Моето предложение като
докладчик е да им отговорим положително, но все пак вие ще кажете
вашите мнения.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чухте
предложението на колегата Цанева – да отговорим утвърдително, че
Централната избирателна комисия независимо от всички
предварително поети ангажименти, ще направи всичко необходимо
да посрещне представители на Националната избирателна комисия
на Южна Корея в ЦИК – София, за да може да ги запознае с нашия
опит по успешно администриране на изборните процеси.
Госпожо председател, предавам ви председателството на
заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, остава ми само да подложа на гласуване така предложения
отговор – в 14,00 ч.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);

против – 1 (Георги

Баханов).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е
господин Баханов. Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-09-95 от
08.11.2017 г., като съм приобщил и писмо с вх. № НС-09-95/1 от
16.11.2017 г. , от Окръжен следствен отдел – Плевен към Окръжна
прокуратура са ни изпратили искане във връзка с водено досъдебно
производство да им предоставим заверено копие от протокол от
секция в Сеговия, Испания от изборите от 26 март 2017 г., оригинал
на Допълнителна страница към списъка за гласуване извън страната
в изборите за народен представител на 26 март 2017 г. с посочени
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поредни номера и списък на членовете в посочената Секция № 73,
Сеговия, Испания.
Както ви казах, присъединил съм и последващо писмо, с
което освен исканите документи желаят да им изпратим и оригинал
на Декларацията – Приложение № 22, подадена пред комисията от
Мануела Ивайлова Иванова със съответното ЕГН, гласувала в
изборите за народен представител.
Уважаеми колеги, предлагам да се изготви стандартния
отговор с изпращане на исканите документи, които между впрочем
са подготвени от Стоян Русинов, извадени са от архива. Да им
изпратим заверено копие на исканите декларации и другите
документи, които желаят да им бъдат изпратени в оригинал, като
посочим, че с оригиналните документи могат да се запознаят на
място в Централната избирателна комисия след предварително
уточняване на датата и часа по телефона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-0280(1) от 02.11.2017 г. в Централната избирателна комисия е
постъпило искане от Пето районно управление на СДВР – София,да
им предоставим данни за идентификация на лицето Димитър Иванов
Димитров, който заедно с Ненко Георгиев Панайотов са предали в
ЦИК на 17.09.2016 г. в 11,15 ч. документи за регистрация на
изборния Инициативен комитет в изборите за президент и
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вицепрезидент на Владимир Кузов, кандидат за президент и
Борислав Ноев за вицепрезидент. Да им посочим три имена и ЕГН,
представен пред ЦИК документ за самоличност, адрес, телефон и
други установъчни данни на това лице, тъй като в предходно наше
писмо сме им предоставили копие от регистъра, но от същия не
може да бъде установено лицето.
Наистина, след като се направи справка от предоставения
регистър, там фигурират данни, а именно телефон и адрес на едното
от лицата, предоставили документи за регистрация на въпросния
Инициативен комитет.
Така че господин Стоян Русинов е подготвил декларация,
подадена пред Централната избирателна комисия от името на
Димитър Иванов Димитров, в която декларация фигурират както
ЕГН-то на лицето, така личната му карта и постоянният му адрес.
Надявам се, че тези данни вече ще послужат на колегите от
Пето Районно да си свършат работата. Така че ще им бъде изпратен
отговор с приложени тези документи, което моля да подложите на
гласуване, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Последното, уважаеми колеги, е писмо
с вх. № НС-09-96 от 08.11.2017 г. и въпреки че наименувано
„Постановление от следовател в Окръжен следствен отдел при
Окръжна прокуратура – Пазарджик“ същият с този входящ номер
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прави искане да му бъдат изпратени за приобщаване към делото
оригиналните извадки от Допълнителна страница на Основния
избирателен списък на Секция № 175 в Торевиеха, Испания, и
Допълнителна страница на Основния избирателен списък в същата
секция относно гласуването на лицето Йордан Вихров Асенов с
посочено ЕГН. Подготвени са от администрацията на ЦИК тези
документи. Ще му бъдат изпратени заверени копия, като бъде
посочен стандартният текст, че евентуално, ако не им свършат
работа заверените копия, с оригиналите могат да се запознаят на
място в Централната избирателна комисия след предварителна
договорка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев.
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова – Стефанова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Това бяха Вашите доклади, господин Баханов? Благодаря.
За да приключим с доклада на госпожа Цанева, връщаме още
едно нейно предложение по повод преписката, която докладва.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, във връзка с посещението на колеги
от Националната избирателна комисия на Южна Корея пропуснах да
предложа с протоколно решение да поканим и преводач от
английски език на срещата от фирмата, с която имаме договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев. Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова – Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна
Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов);

против – 1

(Георги Баханов).
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Сидерова.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, на 14.11.2017 г. ви
докладвах преписка с вх. № ЦИК-07-38-55 от 08.11.2017 г., с което
сме получили преводните документи, които са предложени за
обсъждане на предстоящите срещи на работна група „Общи
въпроси“.
Специално аз искам да ви докладвам предложението за
изменение на акта за гласуване на членове на Европейския
парламент. Трябва да ви кажа, че в консолидирания документ, който
е изработен от Естонското председателство и е обсъден на работна
група „Общи въпроси“, всички поставени въпроси от България, като
повечето от тях бяха поставени от нас като Централна избирателна
комисия, са отчетени. Например срокът за регистрация е три
седмици за кандидатите, а не 12, както беше по-рано. Отпаднали са
текстовете, които са свързани с изисквания към партиите за
регистрация на участниците и начина за регистрацията им. Те са поскоро политически – за публичност, за достъпност. Тези текстове са
отпаднали.
Освен това е прието и това ще бъде текст от акта, че датата,
на която ще се насрочат следващите избори с оглед различните
календари на държавите-членки на Европейския съюз ще бъде
първата неделя след пълна цяла седмица през месец юни, което нас
ни устройва, защото не съвпада с нашия национален календар. Значи
като измине цяла седмица. Може да има няколко дни от една
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седмица, но следващата, която изтече, в неделния ден ще бъдат
насрочени.
Доста от поправките са свързани с промяна на заглавията на
документите, които са променяни в годините. Така че това са
редакционни промени и ние тук нито сме се месили, нито можем да
се намесим.
Има предвиден текст в чл. 9, че държавите-членки трябва да
вземат мерки, за да гарантират избягване на двойно гласуване. Това
не е нищо ново. Ние работим по тези текстове от доста време.
РЕПЛИКА: И сме доста по-напред от тях.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, това е вярно. Нашето
законодателство също така е много напред по тези въпроси.
Освен това има текст, свързан с обмяната на информация във
връзка именно с двойното гласуване и регистриране на кандидати за
членове на Европейския парламент. Там има едно изискване да се
предава информацията. Тук е сложено в скоби „шест седмици“. Това
произтича от факта, че в някои държави шест седмици преди това се
регистрират кандидатите. Разбира се, след като има в предишните
текстове „три седмици“, тогава ще се изпраща информацията. При
нас, разбира се, това са 30 дни.
В общи линии това са промените. Отпаднали са текстовете за
общия избирателен район, той като по тези въпроси в работната
група има изразени различни становища. Ние също имахме резерви.
Има държави, които са категорично против този съвместен район и
тези текстове са отпаднали от консолидирания текст.
Тъй като на 23 ноември ще има заседание, по този текст
предлагам да изпратим писмо, че сме се запознали. Отчетени са и са
съобразени нашите становища, така че нямаме нищо против
консолидирания вариант на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за
изчерпателния доклад, госпожо Сидерова.
Уважаеми колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване този отговор.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман,

Румен

Цачев,

Румяна

Стоева-Сидерова,

Севинч

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам две писма, които са само за
сведение. Едното е с вх. № МИ-15-393, а другото № МИ-15-394.
Започнала е да пристига информация от общините относно
кандидатствалите граждани на друга държава-членка на
Европейския съюз, която се обработва в нашето деловодство по
регистрите и като се събере, ще изпратим отговора, който трябваше
да изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред:
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Първи докладчик е господин Пенев. Заповядайте, господин
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам вх. № ЕП-09-26 от
20.11.2017 г. Това е писмо от Районна прокуратура – Момчилград, с
което ни изпращат постановление за прекратяване на наказателно
производство. Касае се за нарушения при проверка във връзка с
евентуални нарушения при произведените избори на 25 май 2014 г.
за членове на Европейския парламент и по-конкретно за гласуване в
Кралство Швеция. В гр. Гьотеборг е установено, че лицето, което е
гласувало, всъщност има регистрация по настоящ адрес в страна,
която не е членка на Европейския парламент, но в хода на
разследването е установени, че този адрес е регистриран служебно, а
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не във връзка със заявление, подадено от лицето и че всъщност
лицето има адрес на пребиваване в Кралство Швеция.
Затова се приема, че не е налице нарушение и се прекратява
наказателното производство по досъдебното производство.
Предлагам го за сведение. Разбира се, доколкото това е
постановление за прекратяване на наказателно производство, срокът
му за обжалване е седемдневен, считано от 20 ноември. Ако някой
колеги има друго предложение, това е срокът, в който трябва да се
направи, за да изготвим жалба.
Имам още един доклад. Писмо с вх. № Е П-09-27 от
20.11.2017 г. , което също е за прекратяване на наказателно
производство. Отново се касае за лице, което е с настоящ адрес в
страна, която не е членка на Европейския парламент, а е гласувало в
изборите за членове на Европейския парламент в гр. Брюксел,
Кралство Белгия, като в случая съображенията за прекратяването са,
че липсва субективният елемент, а именно умисъл, тъй като лицето
всъщност е живяло доста продължително в Брюксел, не е имало
представа, че трябва да промени настоящия си адрес и не е
съзнавало, че няма право да гласува, като междувременно е
подписало всички декларации, които са необходими и е било
допуснато да гласува.
Затова отново го предлагам за сведение и по същия начин,
тъй като е седемдневен срокът за обжалване, ако друг колеги има
предложения, той изтича на 27 ноември.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за
доклада по двете преписки, господин Пенев.
Колеги, има ли други предложения? Не виждам такива
предложения. Остават за сведение.
Уважаеми колеги, изчерпахме точка пета от дневния ред.
Продължаваме с точка шеста от дневния ред:
6. Разни.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще ви помоля да отворите
във вътрешната мрежа папка от заседание на 14 ноември –
предложението на госпожа Манолова – директор на Дирекция
„Администрация“ – за попълване на незаети щатни бройки в
администрацията на ЦИК с вх. № ЦИК-09-195 от 25.10.2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаема
госпожо Нейкова, аз Ви предлагам да вървим позиция по позиция.
Мисля, че така ще бъде по-оперативно.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предложението на госпожа
Манолова, на първо място, е за заемане на длъжността финансов
контрольор. По щатното разписание имаме една щатна бройка и
нейното предложение е да се обяви процедура за заемане на
длъжността финансов контрольор.
Аз като докладчик подкрепям нейното предложение и ви
предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, има ли други предложения?
Уважаеми колеги, с оглед на работното заседание, което
проведохме, Централната избирателна комисия е убедена, че е
необходима процедура за заемане на длъжността финансов
контрольор. Но ние, колеги – припомням – приоритезирахме кои
процедури трябва да се обявят сега – до края на годината – и кои
процедури да бъдат в рамките на следващата година. Доколкото си
спомням, колеги, по въпроса за финансовия контрольор на работно
заседание казахме, че ще е въпрос на процедура, която ще бъде в
рамките на следващата година и с оглед необходимостта от
прецизиране на изискванията.
Така че, колеги, аз ви предлагам да не обсъждаме в момента
позицията „финансов контрольор“ като процедура.
Уважаеми колеги, в тази връзка
господин Желязков
продължава да изпълнява функциите на финансов контрольор и на
работното заседание се появиха две предложения по отношение на
господин Желязков. Първото предложение – не по време, давам
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двете предложения и ги връщам в зала – беше на господин
Желязков да му бъдат редуцирани ангажиментите, които поема като
главен юрисконсулт с оглед изпълнение и на допълнителните
функции като финансов контрольор. Второто предложение, колеги,
беше да се предостави допълнително възнаграждение на господин
Желязков като съвместяващ функциите на главен юрисконсулт и на
финансов контрольор, както се случва и по отношение на други
позиции в Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, аз ще подложа на гласуване увеличаването
на възнаграждението, но моля за конкретна сума, защото такава не
беше обсъдена.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, аз предлагам да му се гласува
по 500 лв. възнаграждение за съвместяване на длъжността финансов
контрольор ведно с длъжността му главен юрисконсулт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева. Колеги, има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 5 (Владимир
Пенев, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман).
Благодаря. Постигнахме мнозинство по този повод.
Предложение се приема.
Колеги, другите две позиции, които бяха обсъждани –
припомням – бяха позицията на счетоводител и позицията за
международна дейност и протокол.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващото предложение се
отнася до звено „Финансово-счетоводна и стопанска дейност“, като
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предложението на директора на Дирекция „Администрация“
съдържа две възможности. Едната е да бъде отправено предложение
за заемане на длъжността главен счетоводител до изпълняващия
длъжността госпожа Герасимова. В случай че това предложение
бъде прието, да бъде обявена процедура за заемане на длъжността
„счетоводител“. Второто предложение е да се обяви в кратък срок
процедура за заемане на длъжността „главен счетоводител“, на която
евентуално и госпожа Герасимова, ако желае, може да участва.
Така че, госпожо председател, предлагам Ви да подложите на
гласуване двете направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Нейкова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване първото
предложение, а именно на госпожа Герасимова да се предложи да
заеме длъжността главен счетоводител, като се обяви процедура за
счетоводител.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 6 (Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия Нейкова,
Мария Мусорлиева, Румен Цачев).
Благодаря.

Колеги,

това

предложение

не

постигна

необходимото мнозинство.
Предложение не се приема.
Колеги, в този случай подлагам второто предложение на
гласуване, а именно да бъде обявена процедура за наемане на главен
счетоводител.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Кристина
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Цанкова-Стефанова, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Румен Цачев, Цветозар Томов);

против –

7 (Георги

Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря. Колеги, и това предложение не постигна
необходимото мнозинство.
Предложението не се приема.
Очевидно трябва още да помислим по този въпрос.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах отрицателно
по второто предложение поради факта, че гласувах „за“ първото
предложение, а именно да се предложи на
госпожа Ганка
Герасимова да изпълнява длъжността „главен счетоводител“, тъй
като считам, а предполагам, че и общото мнение – както на
ръководството, така и на останалите членове на ЦИК – е, че същата
до момента, от който изпълняваше тази длъжност по заместване, се
справя перфектно с работата си.
Затова гласувах против предложението да се обявява конкурс,
тъй като мисля, че имаме подготвен главен счетоводител, който да
изпълнява тази длъжност. Затова гласувах против обявяването на
конкурс. Тоест, аз съм за първото предложение – на госпожа Ганка
Герасимова да се предложи да стане главен счетоводител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз гласувах против, тъй като госпожа
Ганка Герасимова веднъж се е явявала на конкурс за главен
счетоводител и следваше да бъде назначена, но не беше назначена,
както и поради това, че тя е абсолютно подготвена и е безсмислено
да се обявява нов конкурс за главен счетоводител, след като имаме
такъв, готов да заеме длъжността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
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Колеги, както видяхме, и двете предложения не намериха
необходимото мнозинство. Ще следва да обмисляме още какво ще
правим с това звено.
Моята молба обаче, колеги, е следната. Наистина идва края на
годината и наистина това звено трябва да бъде попълнено. Молбата
ми е да проявим необходимата отговорност и в кратки срокове да
вземем решение.
Третата позиция беше по отношение на международна
дейност и протокол.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващата позиция е по
отношение, както каза
госпожа Алексиева, за заемане на
длъжността главен експерт „Международна дейност и протокол“ в
звено „Връзки с обществеността, международна дейност, обучение и
протокол“, който ще изпълнява и – доколкото разбрах – функции,
свързани с дейността на звено „Административно обслужване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, длъжностната характеристика е изпратена и по мейлите и е
публикувана вчера за заседание, включително и щатното
разписание.
Колеги, има ли коментари по предложението да се обяви
конкурс за тази позиция. Разбира се, ние ще разглеждаме
документите за конкурса на друго заседание. В момента взимаме
това решение.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивилина Алексиева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов); против – 7
(Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Мартин Райков, Севинч Солакова, Таня Цанева).
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Благодаря. Уважаеми колеги, очевидно и по тази позиция се
налага още обмисляне.
Предложението не се приема.
Ето защо, колеги, ще свикам в съвсем скоро време работно
заседание по тези въпроси. Моля да помислите задълбочено.
С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващо редовно заседание в 10,30 ч. в четвъртък,
23 ноември 2017 г.
(Закрито в 12,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

