ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 588
На 30 ноември 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно събитие на БАИС.
Докладва: Камелия Нейкова
2. Доклад относно представен междинен доклад с предмет
„Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно
електронно гласуване и провеждане на три симулации на
дистанционно електронно гласуване”.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Доклад относно предложение за меморандум за
сътрудничество между ЦИК България и ЦИК Босна и Херцеговина.
Докладва: Йорданка Ганчева
3а. Проект на решение относно обявяване на следващия
кандидат за избран общински съветник.
Докладва: Румяна Сидерова
3б. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Докладва: Ерхан Чаушев
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Владимир Пенев, Метин Сюлейман
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5. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Ивайло Ивков
6. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Емануил Христов,
Севинч Солакова, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Ивайло Ивков, Таня Цанева
7. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладват: Владимир Пенев, Георги Баханов
8. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Катя Иванова.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 18 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклад относно събитие на БАИС. Докладчик – госпожа
Нейкова.
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2. Доклад относно представен междинен доклад с предмет
„Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно
електронно гласуване и провеждане на три симулации на
дистанционно електронно гласуване”, в рамките на който доклад ще
обсъждаме всички поддейности по Дейност 1. Докладчик е госпожа
Ганчева.
3. Доклад относно предложение за меморандум за
сътрудничество между ЦИК България и ЦИК Босна и Херцеговина.
Докладчик – госпожа Ганчева.
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения с докладчици господин Пенев и господин Сюлейман.
5. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на
ОИК с докладчик господин Ивков.
6. Доклади по писма. Докладчици: госпожа Ганчева господин
Христов и госпожа Солакова.
7. Доклади относно постановления на прокуратури –
докладчик господин Пенев.
8. Разни с докладчици аз и госпожа Нейкова.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения дневен ред? Първа беше госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в точката
доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Нейкова. Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля да включите нова точка –
решение за обявяване на следващ в листата общински съветник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека
това да бъде нова точка 3а. Господин Ивков?
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ИВАЙЛО ИВКОВ: И мен да ме включите в доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
господин Ивков. Госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля в доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предложение до президента за
насрочване на частичен избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека да бъде
нова точка 3б. Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате да ме включите в точка 7,
госпожо председател, постановления на прокуратури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Баханов.
Други предложения? Не виждам. Колеги, подлагам на
гласуване така предложения и допълнен дневен ред. Режим на
гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 ( Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Уважаеми колеги, с това дневният ред е приет. Преди да
преминем към точка първа от дневния ред бих искала да ви уведомя,
че по обективни причини днес отсъстват единствено господин
Андреев, госпожа Иванова и госпожа Мусорлиева.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Точка 1. Доклад относно събитие на БАИС.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, на 21 ноември ви докладвах
поканата на Българска асоциация по изборни системи за провеждане
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на национална конференция по изборни системи на 4 и 5 декември,
на която към този момент са се заявили и мисля че са платени
таксите за трима представители на Централната избирателна
комисия. Общественият съвет проявява интерес към участие в тази
конференция. Миналата година също са участвали с шестима
представители и ние сме поели разходите по таксата за участие.
Предлагам ви тази година да възприемем същия подход, като
определят не повече от трима техни представители и по същия
начин да платим таксата за участие в конференцията. И ако ще
участват с доклад, той да бъде предоставен и на Централната
избирателна комисия преди участието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка 2. Доклад относно представен междинен доклад с
предмет „Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно
електронно гласуване и провеждане на три симулации на
дистанционно електронно гласуване”.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-00-659-8 от 24 ноември 2017 г., с което от Държавната агенция
„Електронно управление” във връзка с изпълнение на Дейност 1 по
проекта „Изграждане и внедряване на система за дистанционно
електронно гласуване” приложено са ни изпратили коригиран
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междинен доклад, изготвен от Ню Ай АД, като срокът за
разглеждане на доклада е посочен, че е 1 декември и ни молят за
нашите бележки и коментари.
Както знаете, ние вчера на работно обсъждане обсъдихме
междинния доклад и доколкото аз като докладчик възприех, се
обединихме, че така представеният междинен доклад отговаря на
целите на проекта. Изпълнени са и са удовлетворени всички
забележки и коментари, които са поставени от Централната
избирателна комисия по предходните варианти на междинния
доклад, и считаме, че докладът би могъл да бъде приет с оглед
изпълнението на целите на проекта, предвид което и с оглед
изразените мнения и обсъждания вчера съм подготвила проект на
писмо до Държавната агенция „Електронно управление”, който е във
вътрешната мрежа в папката с моите инициали. Писмото е кратко и
всъщност обективира това, което казах и върху което се обединихме
вчера, че така приложения коригиран междинен доклад е съобразен
с бележките и коментарите на ЦИК и отговаря на целите на проекта
и би могъл да бъде приет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложеното писмо.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 ( Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, като свързан доклад
докладвам вх. № ЦИК-00-750 от 29 ноември 2017 г. Това е писмо,
което е получено по електронната поща от госпожа Силвия Митева,
като с писмото приложено са ни изпратени получени материали от
изпълнителя Ню АЙ АД за изпълнение на поддейност 3
„Организиране и провеждане на двудневно събитие в г. София за 70

7
участници с провеждане на три симулации на дистанционно
електронно гласуване”, като молят за нашето становище по
изпратените материали. Доколкото отново разбрах от работното
обсъждане, което направихме, ние се обединихме върху
предложение, че предложените дати за това събитие – 11 и 12
декември 2017 г., са неподходящи и неудачни за Централната
избирателна комисия и предлагаме симулациите с оглед изразеното
становище в предходното писмо, което току-що гласувахме, да
бъдат проведени в период между 13 и 20 декември 2017 г. В този
период те да ни предложат удачни дати.
Предлагам да гласуваме писмо с такова съдържание, като
упълномощим госпожа Манолова като член на ръководния екип от
страна на ЦИК да изговори в оперативен порядък всички
съпътстващи подробности по организацията на това двудневно
събитие.
Аз приемам, то е въпрос на изказ, че датите са неудачни с
оглед ангажираността на Централната избирателна комисия и вече
предвидени мероприятия за предложените дати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да опишем точно
ангажимента си, поради който отказваме, такъв какъвто е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в зала постъпи предложение от господин Ивков. Подлагам го
на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 5 (Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – 11 (Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова).
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Колеги, това предложение не постигна необходимото
мнозинство. Колеги, остава първоначалният текст със замяната с
думичката „ангажимент”.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК09-217 от 29 ноември 2017 г. Това е докладна записка от госпожа
Манолова, с която на вниманието на Централната избирателна
комисия са ни представени изготвени отчети за м. ноември 2017 г. от
определените лица, а именно Красимира Манолова за координатор
от страна на Централната избирателна комисия като част от екипа за
организация и управление на съвместния проект и госпожа
Тихолова, експерт информационни и комуникационни технологии,
като се сочи, че след одобрение на отчетите от ЦИК ще бъдат
представени на ръководителите на проекта за приемане на работата.
В тази връзка докладвам и вх. № ЦИК-00-747 от 29 ноември
2017 г., под който номер е заведено писмо от господин Явор
Димитров до членовете на екипа по съвместния проект, като се моли
до края на тази седмица да се изготвят отчетите за извършване на
работата по проекта. Докладвам ви го за сведение.
И във връзка с тази докладна записка ще ви моля да
разгледате представените отчети за м. ноември от Красимира
Манолова две страници и за м. ноември 2017 г. от Веселина
Тихолова две страници. И ако нямаме забележки и коментари, да ги
одобрим с решение на Централната избирателна комисия за понататъшното процедиране с оглед отчетността по проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля да се запознаете.
Колеги, подлагам на гласуване одобрението на тези отчети.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин

9
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Цветозар
Томов).
Колеги, продължаваме с точка трета – доклад относно
предложение за меморандум. Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка 3. Доклад относно предложение за меморандум за
сътрудничество между ЦИК България и ЦИК Босна и Херцеговина.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка ви моля да
погледнете проекта на меморандум за взаимно разбирателство и
сътрудничество в областта на изборите между избирателната
комисия на Република България и Централната избирателна комисия
на Босна и Херцеговина. Както знаете, председателят на
Централната избирателна комисия госпожа Ивилина Алексиева
няколко пъти докладва предложението на Централната избирателна
комисия на Босна и Херцеговина с проект за сключване на
меморандум, а именно за сътрудничество, обмен на добри практики.
Ние на вчерашното работно обсъждане обсъдихме проекта за
меморандум. Опитала съм се да нанеса всички бележки, доколкото
съм ги възприела. В проекта в червен цвят е нещо, което аз като
докладчик мисля че не можах да разбера, може би госпожа Нейкова
ще ми помогне тук с оглед да изчистим текста.
Докато разглеждате проекта на меморандум, доколкото
разбрах от обсъжданията вчера и с някои колеги, съгласувано и с
председателя, ви предлагам да направим постъпки за търсене на
възможности с оглед обмяна на добри практики, взаимопомощ,
сътрудничество в областта на изборите с други централни
избирателни комисии от организациите, в които Централната
избирателна комисия членува и заплаща членски внос, както и
такива органи за произвеждане на избори от други държави, с които
ние поддържаме традиционно добри отношения, включително и с
такива органи, с които ние сме поддържали взаимоотношения по
повод международната дейност на Централната избирателна
комисия. И да възложим на администрацията да направи такива
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проучвания, да ни направи предложение, както и на работна група
да обсъдим възможностите и вариантите за сключването на такива
меморандуми за сътрудничество и обмен на добри практики и други
добри идеи, които биха могли да доведат до някаква взаимопомощ и
сътрудничество.
Пропуснах да кажа, че доколкото разбрах от работното
обсъждане, се обединихме да предложим този меморандум да бъде
одобрен от Централната избирателна комисия и да изпратим на
Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина, в случай
че одобрим така представения проект на меморандум и след това
при взаимно съгласие да бъде подписан от председателя на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам резерви и няма да подкрепя,
защото каквито и да е промени означават, че ние принципно сме
съгласни да сключим такъв меморандум. Не виждам смисъла на този
меморандум, не виждам какво цели. Нямаме меморандум с нито
една страна до момента, а имаме предложение от една страна, с
която така или иначе имаме приятелски отношения с тяхната ЦИК,
така или иначе сме членове на една и съща европейска организация
и не виждам причина за сключване на нови меморандуми и за
обсъждането им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други изказвания? Не виждам.
Колеги, първо подлагам на гласуване одобряване на този
текст на меморандума заедно с предложението, ако бъде одобрен, да
бъде изпратен до органа за управление на избори.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 2
(Емануил Христов, Ивайло Ивков).
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Благодаря.
И, уважаеми колеги, подлагам на гласуване второто
предложение да възложим проучването на администрацията, която
да ни предложи и други споразумения с други държави и органи на
управление на избори от други държави, с които сме в традиционно
добри отношения.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 1 (Ивайло Ивков).
(Колеги, беше извършена справка и справката показа, че сме
гласували всички направени предложения до момента.)
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка 3 от дневния ред,
продължаваме с точка 3а. Заповядайте, госпожо Сидерова.
Точка 3а. Проект на решение относно обявяване на
следващия кандидат за избран общински съветник.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моята папка е
проектът за решение, който ви прочетох в миналия ден. В него съм
добавила само още едно изречение: „Общинските избирателни
комисии, които не са обявили Списък А и Списък Б, където има
изготвени, следва да ги обявят на интернет страницата на комисията
в срок от седем дни от влизане в сила на това решение.”
И тук остана въпросът дали във второто изречение да остане
условното наклонение или повелителното – не „следва да… ” а „се
обявяват на интернет страницата”.
След обсъждане помежду ни вторият абзац придобива
следния вид:
„Списък А и Списък Б се обявяват на интернет страницата на
ОИК. Общинските избирателни комисии, които не са сторили това,

12
трябва да го извършат в седемдневен срок”. Където има изготвен
такъв, нали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз съм напълно съгласен с
решението, въпросът е, че в „относно” не е много ясно за какво
говорим. Дори и колегата Цачев се беше объркал. „Относно
обявяване на следващ в листата” излиза, че ние искаме да обявим
следващия в листата. Да допълним – уточняване на текста по чл. 458
или прилагане на текста по чл. 458.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласна съм. Текстът в „относно”
може да придобие следната редакция: „Относно прилагането на
текста на чл. 458, ал. 1, във връзка с ал. 5… за обявяване на следващ
в листата”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на решение
ведно с корекциите, направени в зала. Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 4922-МИ.
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка 3а, преминаваме
към точка 3б – предложение до президента за насрочване на
частичен избор. Заповядайте, господин Чаушев.
Точка 3б. Предложение до президента за насрочване на
частичен избор.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. МИ-15-402 от 28 ноември 2017 г.
сме получили уведомление от Общинската избирателна комисия –
Кърджали, с което ни уведомяват и прилагат документи за влязло в
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сила решение № 395 от 14 ноември 2017 г. на комисията, с което на
основание чл. 42, ал. 3 и чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с търговска
дейност, незаличаване от Търговския регистър са прекратили
пълномощията на кмета на кметство Енчец, община Кърджали.
Приложили са необходимите документи. Във вътрешната мрежа има
проект на решение в моя папка. В проекта е описано какви
документи са приложили.
Предлагам на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия да предложи на президента на
Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство
Енчец, община Кърджали, със съответното писмо до президента,
както оформяме този тип преписки. По преписката има направена
справка, жителите на това село са над 900.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 4923-МИ
Колеги, подлагам на гласуване изпращане на решението
ведно с прилежащите документи до президента.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Благодаря. Продължете, господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. МИ-15-401 от 27 ноември 2017 г.
сме получили в оригинал уведомление от Общинската избирателна
комисия – Рудозем, с което ни уведомяват, че с тяхно решение
поради подаване на оставка на кмет на кметство Коритата, община
Рудозем, са прекратили неговите пълномощия. Към преписката има
съответната справка за населението в това кметство и се оказва, че
въз основа на тази справка в това кметство жителите са 206, поради
което ни посочват, че по принцип не следва да бъдат провеждани
частични избори в това кметство на основание чл. 16, ал. 1 от Закона
за административно-териториалното устройство на Република
България, тъй като няма необходимия брой лица. За сведение. И да
уведомим със съответното писмо Общинската избирателна комисия
и кмета, по стандартния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
Благодаря.
Колеги, с това изчерпихме точка 3б. Преминаваме към точка
четвърта – доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Първи е господин Пенев.
Точка 4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, на заседанието на 21 ноември
ви докладвах постъпило на електронната поща на Централната
избирателна комисия писмо с вх. № НС-14-55 от 17 ноември 2017 г.,
към което като сканиран документ беше прикачено искането на
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кмета на община Ябланица за отваряне на запечатано помещение №
2 в новата административна сграда на общината с цел да се
архивират книжата от произведените през 2014 г. избори за народни
представители. Впоследствие обаче в разговор със секретаря на
общината установих, че в това помещение се съхраняват и други
книжа освен тези, поради което изисках да бъде представено
допълнително искане с подробна информация за видовете книжа,
които се съхраняват в помещението. Това искане е постъпило в
оригинал на 24 ноември 2017 г., заведено е под същия номер с
индекс 1.
В помещението всъщност освен книжата от изборите за
народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г., се
съхраняват също книжата от изборите за членове на Европейския
парламент, произведени на 25 май 2014 г., и от изборите за народни
представители на 26 март 2017 г.
Предлагам ви да разрешим отварянето на запечатаното
помещение. Достъпът да се осъществи по реда на наше Решение №
4387-НС от 2 март 2017 г. Да бъдат съставени съответните
протоколи съобразно изискванията на т. 21 от това решение. Копие
от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от
Общинската администрация и от съставените протоколи да се
изпратят на Централната избирателна комисия. След предаване на
книжата и унищожаване на останалите книжа, които не подлежат на
архивиране, да се изпрати подробна информация за предприетите
действия.
Проектът е публикуван във вътрешната мрежа в моя папка в
днешно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения ни
проект на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Колеги, това е Решение № 4924-ЕП/НС.
Следващ докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. №
ЧМИ-14-4 от 28 ноември 2017 г. в Централната избирателна комисия
е постъпило искане от кмета на община Шумен Любомир Христов за
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните
книжа и материали от местните избори, произведени през 2015 г., и
частичните избори за кмет на кметство Друмево в община Шумен,
произведени на 6 ноември 2016 г., с цел извършване на експертиза и
предаването на изборните книжа и материали от произведените на 6
ноември 2016 г. избори за кмет на кметство Друмево на отдел
„Държавен архив”, гр. Шумен.
В тази връзка аз проведох разговор със специалист в община
Шумен. Безспорно тук има едно разминаване, тъй като срокът за
съхранение на тези изборни книжа все още не е изтекъл, поради
което съм подготвил едно писмо до кмета на община Шумен, с което
го уведомявам, че съгласно Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. на
Централната избирателна комисия при произвеждане на предсрочни
избори изборните книжа и материали от предшестващи избори от
същия вид се съхраняват от общинските, съответно областните
администрации до шест месеца след датата на произвеждане на
предсрочния избор. Също така допълваме, че срокът за съхранение
на изборните книжа и материали от частичните избори за кмет на
кметство Друмево, община Шумен, на 6 ноември 2016 г. все още не
е изтекъл, поради което същите все още не подлежат на предаване
на отдел „Държавен архив”.
Предлагам така да отговорим, след което те да си уточнят –
очевидно става дума за изборните книжа от местните избори в 2015
г. Припомням, че там имаше подадена оставка от кметицата на
Друмево и имаше частичен избор ведно с изборите за президент и
вицепрезидент, референдум и частичен избор за кмет на кметство
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Друмево. Да уточнят в това помещение какви изборни книги и в
какви видове избори се съхраняват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Изчерпихме тази точка от дневния ред. Преминаваме към следваща
точка – доклади относно искания за изплащане на възнаграждения.
Заповядайте, господин Ивков.
Точка 5. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, постъпило е искане с вх. МИ-27202, вх. МИ-27-202-1, вх. МИ-27-202-2. Това са три искания за
изплащане на възнаграждение за три проведени заседания на
Общинската избирателна комисия – Септември. И на трите
заседания са присъствали председател, заместник-председател,
секретар, шест членове. Заседанията са с дати 11 ноември 2017 г., 16
ноември 2017 г. и 23 ноември 2017 г. Всички заседания са проведени
с едно и също основание най-общо, но има основания за свикването
им, доколкото на първото се е обсъждало писмо от председателя на
Общинския съвет – уведомление по чл. 30, ал. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация. Това е случаят
с общинския съветник Лазар Николов Влайков, който е бил
задържан под стража. След това е получено оспорване от него за
това, че не е бил уведомен за въпросните заседания, от които е
отсъствал, а той е отсъствал повече от два месеца, доколкото
виждам. И след това е взето мотивирано решение, на третото
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заседание, след като са изискали сведение от прокуратурата и от
една друга служба. Информирам ви, защото случаят е приключил с
прекратяване на пълномощията му, след като са установили, че е бил
редовно уведомен за заседанията, след като са съобразили практика
на Върховния административен съд и докато е бил под домашен
арест, той не е правил искания за присъствия на заседанията, тоест
да му бъде позволено въпреки наложената му мярка за
неотклонение, да присъства на заседанията. И на последното си
заседание с мотивирано решение Общинската избирателна комисия
се е произнесла за прекратяване на пълномощията му.
Така че има основание за трите заседания и предлагам да се
изплатят поисканите възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов).
Благодаря.
С това изчерпихме точка пета от дневния ред, преминаваме
към точка шеста – доклади по писма. Първи докладчик е госпожа
Ганчева. Заповядайте.
Точка 6. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали
във вътрешната мрежа има проект на писмо, което е до госпожа
Ангелова, Якимов и Узунова. Това са от Постоянното
представителство на Република България в Брюксел и е по повод
преписки, които са докладвани от мен на предходни заседания, а
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именно вх. № ЦИК-07-38-66,67 от 24 ноември, вх. № ЦИК-07-38-65
от 24 ноември и вх. № ЦИК-04-01-27-5 от 24 ноември 2017 г.
Припомням, че ние вчера обсъдихме на работно обсъждане тези
преписки с оглед предложението на Република Франция за
транснационални листи и се обединихме около становището да
предложим
на
отговорните
лица
в
Постоянното
ни
представителство, които участват на заседанията на Работна група
общи избори, Република България да си запази правото да изрази
становище по така направеното предложение от Франция след
получаване и запознаване с всички подробности и документи по
предложението.
Докладвам, че в писмото са отразени и проведени разговори в
оперативен порядък. Госпожа Сидерова се свърза с господин
Якимов и са уточнили, че все още Република Франция не е
приложила пълния документ.
Предлагам да изпратим това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов).
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-0738-68 от 30 ноември 2017 г. Това отново е информация, пристигнала
на английски език, от госпожа Екатерина Ангелова с оглед
предстоящото заседание на Работна група общи въпроси на 1
декември. Приложено ни е изпратен анотиран дневен ред на
Председателството, както и разпространените до този момент в
портала на делегатите документи. Докладвам го за сведение.
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Възложен е превод, който след като пристигне, документите ще
бъдат предложени на членовете за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Христов. Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Колеги, ще ви запозная
само с едно писмо, получено по електронната поща от Общинската
избирателна комисия – Попово, с което те ни изпращат свое
решение № 392. Решението касае предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на с. Баба Тонка, община Попово, поради
осъждане с наказание лишаване от свобода след избора му за кмет.
Затова това решение е само за сведение. След изтичане на
седемдневния срок може би ще последва предложение за частичен
избор на кмет, ако селото е с над 350 жители. Ще го проверя
предварително. Само ви уведомявам за сведение, че има такъв
случай в община Попово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо вх. № ЦИК-02-88 от
29 ноември са ни представени от отдел „Обща канцелария” на
Народното събрание данъчна фактура и опис на изпратените пратки
в периода от 30 октомври до 28 ноември 2017 г. Както знаете, по
тези справки се извършва допълнителна проверка и съпоставка от
деловодството и госпожа Манолова. Колегите са установили, че има
разминаване, поради което днес постъпи писмо вх. № ЦИК-02-88-1
от 29 ноември със съответната корекция в описа на изпратените
пратки. Представена и данъчна фактура. Общата стойност е 70,55 лв.
Подписали са се колегите от деловодството за съответствие
на изпратените писма и пратки в този период и госпожа Манолова
също е съгласувала. Предлагам да одобрим и да се предостави на
счетоводството за изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов).
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам ви пристигнало по електронната поща писмо с
вх. № ЦИК-07-55/81 от 29 ноември 2017 г. То е от централата на
АСЕЕЕО, подписано е от господин Ищван Ахий. Преводът е качен в
моя папка от днешна дата. Той ни моли да му изпратим, ако имаме в
наличност, слайдовете на всички презентации, тъй като разполага
само с пет от тях – това са нашите, както знаете. Свързахме се с
фирма СЕГ, която обезпечаваше техническото обслужване на
конференцията. Оказа се, че те не са запазили поотделно тези
презентации на останалите, разполагаме само с общия запис на
конференцията.
Предлагам ви по електронната поща да му отговорим, че
разполагаме само с общ запис на цялата конференция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов).
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, в моя папка с вх.
№ ЦИК-00-743 от 28 ноември 2017 г. е писмо от „Информационно

22
обслужване” АД, което ви докладвам за сведение и запознаване на
този етап.
С вх. № ЦИК-00-746 от 28 ноември 2017 г. по електронната
поща е получено писмо от Иван Цветков, мениджър „Продажби” в
Би Ти Ви Медия груп, с което информира Централната избирателна
комисия, че приключва неговата работа в Би Ти Ви и благодари за
съвместното добро сътрудничество. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. МИ-23-7 от 29 ноември 2017 г. сме
получили писмо от Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси, че имат решение и прилагат и решението за
производство пред Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси и е прекратила производството по сигнала,
подаден срещу Мануел Христов Манчев, председател на
Общинската избирателна комисия – Септември. Същото
производство е водено по сигнал не само срещу него, а и срещу
кмета Марин Василев Рачев. Доколкото е публикувано във
вътрешната мрежа и всеки може да се запознае с решението, мисля
да не ви го преразказвам. Аз го изчетох с интерес и ви го
препоръчвам, но ще си спестя коментар. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков. Следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. МИ-22-23 от 28
ноември 2017 г. сме получили молба-питане по електронната поща
от Стефан Андреев Андреев. Сагата е почти двегодишна. Господин
Андреев е бил назначен за член на секционната избирателна
комисия от ОИК – Сунгурларе, в с. Прилеп. Участвал е в деня преди
изборите, в деня на изборите е бил в 6 ч. сутринта, в 8 ч. са
изпратили друг член на негово място. На втория тур той е бил.
Междувременно Централната избирателна комисия отменя
решението
на
Общинската
избирателна
комисия
като
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незаконосъобразно и връща членовете, които са били в секционната
избирателна комисия преди това.
След това господин Андреев получава възнаграждение само
за втория тур на изборите през 2015 г. Пише до нас, ние пишем до
Общинската избирателна комисия, до кмета на община Сунгурларе
да бъде изплатено възнаграждението на Стефан Андреев, но в
крайна сметка това така и не е направено. Нашето писмо е от 4
февруари 2016 г.
Моето предложение е да напишем отново писмо до кмета на
община Сунгурларе, като отново му укажем, че следва да бъде
изплатено възнаграждението на Стефан Андреев за първия тур на
изборите. И може би вече в това писмо да помолим кмета да ни
уведоми за предприетите стъпки.
Правя корекция – кметът да ни информира за датата на
плащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов).
Продължете, госпожо Цанева
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви да одобрим
изпращането на писмо до господин Саймън, който, както знаете, си
беше загубил телефона. Просто да го информираме какви стъпки сме
предприели, тъй като той знае, че е намерен.
И още един доклад имам – за срещата на 8 декември. От
преводаческата агенция, с която работим, ни искат материали, но
вече е проведен разговор по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Нека
да гласуваме писмото. Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Благодаря. С това изчерпихме точка шеста от дневния ред.
Преминаваме към точка седма от дневния ред – доклади относно
постановления на прокуратури. Първи докладчик е господин Пенев.
Точка 7. Доклади относно постановления на прокуратури.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви за сведение три
постановления - за отказ да се образува наказателно производство и
едно за прекратяване на досъдебно производство.
Първото е постъпило в Централната избирателна комисия с
вх. № НС-09-98 на 21 ноември 2017 г. Касае се за проверка във
връзка с гласуването в изборите за народни представители,
произведени на 26 март 2017 г., лице, което е гласувало в гр. Бургас
и е вписано в допълнителната страница на основния избирателен
списък. При извършената проверка се е установило, че лицето е било
определено да осъществява охрана на избирателната секция,
гласувало е по реда на чл. 233 от Изборния кодекс и съответно не е
гласувало в секцията по настоящия си адрес, която е в с. Ясна
поляна. Тоест не е гласувало повече от веднъж, поради което не са
налице данни за извършено престъпление.
Второто постановление е от Районна прокуратура – Стара
Загора, то е с вх. № НС-09-101 от 24 ноември 2017 г. Отново се касае
за проверка във връзка с гласуването на 26 март 2017 г. в изборите за
народни представители. Касае се за лице, което е гласувало по
постоянния си адрес, където не е фигурирало в избирателния списък
и е вписано допълнително, след като е упражнила правото си на
глас. Същата не е гласувала по настоящия си адрес, а само по
постоянния си адрес, което е установено от извършената проверка,
поради което не са налице данни за извършено престъпление.
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И последното постановление и на Районна прокуратура –
Варна. Касае се за нарушение в изборите за общински съветници и
кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. за лице, което е
гласувало в гр. Варна, но е с настоящ адрес в Република Гърция. При
проверката се е установило, че лицето се е върнало през януари 2015
г. и е живяло през последните шест месеца на постоянния си адрес.
Явило се е да гласува в секцията си по постоянен адрес, където не е
била открита в избирателния списък. На зададения от нея въпрос
към секционната избирателна комисия защо не е включена в
списъка, не могла да получи отговор, но комисията, след като е
проверила личната й карта и е установила, че постоянният й адрес е
на територията на секцията, я е дописала в списъка и е разрешила
гласуването. При снетите обяснения от лицето, то също е заявило, че
не е знаело, че няма право да гласува в тези избори.
Заключението е, че е налице субективна несъставомерност,
тъй като липсва пряк умисъл и затова наказателното производство е
прекратено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-09-102 от
28 ноември 2017 г. сме получили постановление за отказ да се
образува наказателно производство от заместник-районен прокурор
в Районна прокуратура – гр. Шумен. Накратко, става въпрос за едно
лице, което с решение на Окръжния съд е било поставено под пълно
запрещение поради установено заболяване параноидна шизофрения
и параноиден синдром на алкохолна зависимост. Но същото лице е
постъпило за лечение февруари месец в с. Царев брод и се лекува в
това заведение. Специфичното тук е, че същият не е бил придружен
с документи, от които да е видно, че е поставен под запрещение и на
изборите на 26 март 2017 г., тъй като е пребивавал отново в това
лечебно заведение, е пожелал да гласува. Членовете на секционната
избирателна комисия са взели решение да допишат лицето в
списъка и са го допуснали да гласува. Проверили са списъците на
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заличените гласоподаватели от община Шумен, същото лице не е
било включено в тях.
Заместник-районният прокурор на Районна прокуратура –
Шумен, счита, че не е налице престъпление, тъй като лицето, видно
от поставената му диагноза, не може да ръководи постъпките си и
това заболяване му пречи да се грижи за интересите си. Тоест той не
е имал активно избирателно право, имайки предвид факта, че е бил
поставен под пълно запрещение.
Отделно от това заместник-районният прокурор е изложил
доводи относно липсата на наказателна отговорност и по отношение
на членовете на секционната избирателна комисия, тъй като няма
единен общодостъпен регистър на лицата, поставени под пълно
запрещение в Република България, поради което и членовете на
секционната избирателна комисия не са могли да извършат проверка
в деня на изборите. Лицето е с постоянен адрес във Варна, а
членовете на секционната избирателна комисия са направили
проверка в съответния забранителен списък на община Шумен,
която не е имала такава информация за него. Поради това са го
допуснали да гласува, тъй като не са имали информация, че има
решение за поставянето на съответното лице под пълно запрещение
и че във връзка с това няма активно избирателно право. Счита се, че
няма субективния елемент на деянието по чл. 168, ал. 1 по
отношение на тези лица, поради което постановява, че отказва да
образува наказателно производство.
С оглед на изложената фактическа обстановка, уважаеми
колеги, считам, че това постановление е правилно и
законосъобразно. Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Баханов.
Колеги, преминаваме към точка осма – разни.
Точка 8. Разни.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, първи докладчик съм аз.
Колеги, във вътрешната мрежа в моя папка с вх. № ЦИК-0755-83 от 30 ноември 2017 г. сме получили благодарствено писмо от
господин Солноки по повод организацията на 26-ата конференция на
АСЕЕЕО в България. Колеги, в това благодарствено писмо се
съдържа и една много висока оценка за организацията на работа и
затова в момента ще ви цитирам: „Това е една от най-добре
организираните конференции както в професионалната част, така и в
частта логистика”.
Колеги, аз вече съм резолирала това писмо за превод и ще го
предоставя за публикуване на интернет страницата ни в частта
„Благодарствени писма”.
Уважаеми колеги, на следващо място, с оглед предстоящата
ми командировка и с оглед отсъствието по обективни причини на
госпожа Мусорлиева за периода понеделник-сряда следващата
седмица, следва да определим член на ЦИК, който да изпълнява
функциите за председател.
Уважаеми колеги, предлагам госпожа Сидерова.
Гласуваме.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 ( Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Уважаеми колеги, предлагам да упълномощим госпожа
Сидерова да подпише моята заповед за командировка въз основа на
протоколно решение на ЦИК в Йордания за периода неделя-сряда
следващата седмица.
Гласуваме.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 ( Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Уважаеми колеги, във връзка с проведени разговори и
постигнато съгласие на работно заседание на Централната
избирателна комисия ви предлагам да наемем госпожа Цветослава
Иванова Кръстева-Пинелова, която да подпомага счетоводното ни
звено за период до приключване на годишното финансово отчитане
срещу възнаграждение 1200 лв. на месец, считано от 11 декември
2017 г. Това е предложението на главния ни счетоводител.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов); против – 2 (Георги Баханов, Владимир Пенев).
Уважаеми колеги, само ви припомням, за да не вземам
думата отново, че днес в 14,30 ч. се извършва експертният оглед на
сградата на ЦКС.
Давам думата на госпожа Нейкова като втори докладчик в
тази точка.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, във връзка с
предложението, което преди време беше направила госпожа
Манолова, директор на дирекция „Администрация”, по различни
въпроси, свързани с администрацията на Централната избирателна
комисия, и след проведено работно обсъждане ви предлагам да се
възложи на администрацията да подготви документи за провеждане
на процедура за заемане на длъжността главен счетоводител в
администрацията на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
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Колеги, системата даде грешен резултат. Прегласуване!
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – 3 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Мартин Райков).
Благодаря. Заповядайте за отрицателен вот, господин
Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах „против”,
тъй като на предходното заседание подкрепих направеното
предложение да се предложи на досегашния изпълняващ временно
длъжността главен счетоводител Ганка Герасимова да бъде главен
счетоводител. Затова считам, че трябваше да се направи първо това
и след нейния изричен писмен отказ да се пристъпи към започване
на процедура за конкурс и избор за нов главен счетоводител.
Пак повтарям моето мнение, че госпожа Герасимова по мое
скромно мнение – това ръководството на Централната избирателна
комисия може да потвърди или да отхвърли това мое твърдение – се
справя добре със своите задължения като временно изпълняващ
длъжността главен счетоводител. Не е нормално през шест месеца да
си сменяваме главния секретар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, тъй като беше реферирано ръководството, а аз се
чувствам като част от ръководството и представляващ, бих искала да
припомня на Централната избирателна комисия, че при последната
атестация на служителите от администрацията на ЦИК госпожа
Герасимова беше атестирана с максимален брой точки и ЦИК
единодушно одобри тази оценка.
Продължаваме със следващ доклад.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващото предложение е с
оглед изпълнение на служебните задължения на служителите от
администрацията да им се осигури потребителски достъп в
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деловодната система съобразно заеманата длъжност и възложените
задачи за изпълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Бих желала да допълня – и на тези
служители, които в момента работят и ползват друг потребителски
достъп, също да им се осигури техен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Така: човек, време, място, действие.
Какво значи служители на администрацията? Кой е човекът, който
ще върши нещо? Какво значи въобще с протоколно решение
„служители” Кой иска допълнителен достъп? За какво му е този
допълнителен достъп? Няма общи родови формулировки. Какво
значи това? Няма овце въобще, има конкретна овца, която конкретно
пасе на конкретна поляна! А не въобще, овцете искали достъп или
искали някаква си друга трева! Какво значи аз да решавам въобще,
абстрактно? На кого какво му трябва? Да си го каже ясно,
категорично, конкретно, при какви случаи и при какви условия!
Какво значи кодовете ми в ръката, вие ми гласувайте, аз ще правя
каквото ще правя.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Това отрицателен вот ли беше?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля, госпожа Сидерова, защото знаем
какво ще стане след малко. Госпожа Ганчева се изказа, аз се
изказвам, никакво отрицателно мнение няма тук.
Това е, както знаем, ние пак тръгнахме в ирационалния
елемент дали положително или отрицателно. Ако забелязахте, моето
изказване беше само изясняване на ситуацията, пък после да стане
положително и отрицателно евентуално, както и ще стане впрочем.
Започваме
с
предпоставки,
предразсъдъци,
лични
взаимоотношения на гърба на някакво си мнение – като се чуе за
администрацията, точно това става, бесовете излизат, а никой
категорично в крайна сметка не казва: абе, за какво иде реч тук? На
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кого му трябва достъп? За какво му е? Нали аз ако дам на юриста
папката, в папката му е абсолютно всичко! Какво искаш още ти? Да
сърфираш в деловодната система ли? Ами че то си има интернет,
сърфирай си, ако толкова те интересува. Какво допълнително ще
хванеш от деловодната система? С какво ще помогнем
допълнително за някакъв тип организация? Всички да имат кодовете
от системата!
Та, да свърша. Кой на кого какво му казва, гласуваме
поотделно дали на този му трябва или не му трябва, а не ангро.
Както виждате, администрацията е с купища електронни подписи,
членовете на ЦИК нямат. Обаче те имат! И за какво са им? Те ли
общуват с държавните организации или ние общуваме с държавните
организации? Ама имат всичките! Сега и тук. Кой за какво
конкретно? Свърших.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Приемам вашето изказване и като процедурно предложение.
Колеги, други? Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съжалявам, че явно някои хора ме
подозират в нещо, но категорично протестирам срещу
употребяването на думата „овце” по отношение на хората в нашата
администрация. Просто съм до края на съществото си възмутена към
това отношение към хората, които работят с нас, които работят
съвестно и както трябва. Един по-добре, друг не толкова добре, но
това е съвсем друго нещо – един има един капацитет, друг има друг
капацитет.
А по отношение на достъпа мисля, че на няколкото
обсъждания, които бяха, достъпът не е пълен, а е ограничен само по
отношение на преписката, която се обработва. Тоест за тези
преписки, които се обработват, счетоводителят и юристът за това,
което се възлага от юридическа гледна точка. И всички много добре
знаем, че преписките, които идват при нас, не са с пълното
съдържание, защото много често не се и налага да са с пълното
съдържание, а само да се вземе решение за насочване към
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съответния специалист от администрацията, за да я попълни, след
което да ни предложи съответното решение или да я изпълни и
администрира нататък. Това е моето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както казах, проблемът е в представите в
главата, както го и видяхме и чухме. Сега ще възстановя структурата
на моето изказване, което можете да прочетете малко по-рано.
Ако видите, структурата на изказването ми беше, че няма
въобще общи понятия, родовото понятие се конкретизира в отделни
проблеми. Като казах въпросната дума „овце”, възпроизведох
главния спор на схоластите между номиналисти и реалисти, именно
които са спорили въобще има ли овце или има конкретно овца, която
пасе. Друг е въпросът на жалките инсинуации, които тук, както
казах, то си е в главата, то просто иска да се уязви, а не схваща за
какво иде реч, то затуй се иска и малко култура, разбира се.
Та, като казах прехода от общо понятие към конкретно, кой
знае защо някой се идентифицира с конкретна ситуация, което го
нямаше абсолютно в този смисъл на моето изказване. С една дума,
пак ще го повторя, няма общи понятия, има конкретни неща в
конкретна ситуация в конкретни решения. А не въобще!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, колега Чаушев, няма общи
понятия и вчера на работното обсъждане Централната избирателна
комисия се обедини около това достъпът да бъде конкретно за всеки
служител от администрацията, конкретно за заеманата длъжност и
конкретно възложените задачи, както и направих предложението и
колегата Ганчева го допълни.
Това беше предложението, но госпожо Алексиева, оттеглям
го, докато Централната избирателна комисия на поредното работно
обсъждани си изчисти проблемите в главите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Реплика – господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако бях чул думи конкретно за всеки,
едва ли щеше да се разгори този спор. Нямаше такова! Това беше и
смисълът на изказването. Реагирах именно за използването на ей
така игриви общи думи без конкретика. Същото стана както и казах.
Допълнението също беше общо. Нямаше го списъка на кого за какво
му трябва и да тръгнем парче по парче – на този трябва ли му, не му
ли трябва. И щяхме да свършим доста по-бързо, без да развихряме
бесовете пак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по отношение на
докладната не съм взимала досега отношение, но ще си позволя едно
или две изречения. Нека да не забравяме, че по Правилника,
съгласно чл. 41, ал. 1, административното ръководство се
осъществява от директора на дирекция „Администрация” –
организира, ръководи, координира, контролира и отчита. Нека да
бъдат по-конкретни, по-мотивирани предложенията на госпожа
Манолова и нека тя в пълна степен осъществява своята дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, по процедура. Когато един въпрос е влязъл на обсъждане в
Централната избирателна комисия, както знаем, съобразно
Правилника ни не може докладчикът да оттегли сам, но аз
подкрепям процедурата да отложим разглеждането на този въпрос
до момента, в който след като възложим на администрацията, ни се
предложи конкретика относно достъпа. Конкретика по отношение на
всяко лице и обем на достъп. И процедура.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение, което токущо направих и което мисля че обединява Комисията.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина

34
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);
против – 3 (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев).
Благодаря.
И, колеги, нека да приключим с преписката на госпожа
Сидерова. Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, във връзка с приетото
Решение № 4922 ви предлагам да го изпратим до всички
избирателно комисии по електронната поща с текста: Изпращаме ви
Решение № 4922-МИ за изпълнение и за привеждане на интернет
страниците на комисиите в съответствие с решението. Решение №
4922-МИ се прилага едновременно с Решение № 3054, изменено и
допълнено с Решение №4081. Тъй като по-голямата част от
комисиите са в „спящо положение”, нямат насрочени частични
избори или някакви други необходимости, за да може да видят тези
решения и да се запознаят с тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Благодаря.
Колеги, във връзка с обсъжданията ни вчера продължаваме
ли по отношение на съвместяването? Уважаеми колеги, на
вчерашното заседание остана да говорим и по отношение на
възнаграждението на служители от администрацията, които
съвместяват длъжности. Предложението, около което като процент
се обединихме, е 20% върху основното възнаграждение за
съответните длъжности. Отвъд това, колеги, решихме дали ще
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променяме вече гласуваното на господин Желязков, ще решим с
отделно гласуване.
Уважаеми колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване предложението за 20-те
процента. Гласуваме.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 4 (Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Румяна Сидерова).
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Гласувах „против”, тъй като считам,
че не може да има различен подход към различните членове на
нашата администрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, сега подлагам на гласуване това решение да важи и
за господин Желязков, за когото, припомням, гласувахме едно поголямо.
Уважаеми колеги, поставя ми се въпрос кои са лицата, които
съвместяват. Колеги, взехме принципното решение, сега трябва да
уточним към кои служители се отнася.
Колеги, както преди малко поставих на вниманието ви
въпроса за господин Желязков, подлагам на гласуване този процент,
който в момента гласувахме, да е валиден и за господин Желязков.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева, Цветозар Томов); против –
10 (Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Благодаря. Колеги, това предложение не постигна
необходимото мнозинство.
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Уважаеми колеги, във връзка с току-що взетите протоколни
решения ще възложим на администрацията да ни предостави
детайлна справка, за да уточним и конкретизираме вече взетото
протоколно решение.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Свиквам следващото заседание
във вторник, 10,30 ч.
(Закрито в 12,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

