ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 592
На 15 декември 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно регистрация на сдружение за
участие с наблюдатели в местен референдум.
Докладва: Мария Бойкинова
1а. Решение за предложение до Президента за насрочване на
избори.
Докладват: Росица Матева, Метин Сюлейман
2. Проект на хронограма за частичните избори за кметове,
насрочени за 18 февруари 2018 г.
Докладва: Румяна Сидерова
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Метин Сюлейман,
Ивайло Ивков, Емануил Христов
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Емануил Христов, Румен Цачев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Георги Баханов, Ерхан Чаушев
5. Доклади по писма.
Докладват: Владимир Пенев, Румяна Сидерова,
Емануил Христов, Таня Цанева, Иванка Грозева,
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Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Росица
Матева, Камелия Нейкова
6. Доклади относно постановления на прокуратури
Докладва: Владимир Пенев
7. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова.
Заседанието бе открито в 13,20 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Мария Мусорлиева – заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 17 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимото мнозинство, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно регистрация на сдружение за
участие с наблюдатели в местен референдум, докладчик госпожа
Бойкинова.
2. Проект на хронограма за частичните избори за кметове,
насрочени на 18 февруари 2018 г., докладчик госпожа Сидерова.
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения с докладчици господин Арнаудов и господин Сюлейман.
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4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК с докладчици госпожа Бойкинова, господин Сюлейман,
господин Христов, господин Цачев.
5. Доклади по писма с докладчици: господин Пенев, госпожа
Сидерова, господин Христов, госпожа Цанева, госпожа Грозева,
госпожа Солакова и аз.
6. Доклади относно постановления на прокуратури с
докладчик господин Пенев.
7. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред?
Първа беше госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, моля да ме
включите с точка в дневния ред – решение за предложение до
Президента на републиката за насрочване на частичен избор за кмет.
В точката доклади по писма – мен и колегата Нейкова.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това е
нова точка 1а.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В четвърта точка, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Ако може и мен да
включите в новата точка 1а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В отваряне на помещения да ме
включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други колеги?
Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.

4
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря. Колеги, дневният ред е приет.
Преди да преминем към точка първа, две съобщения и едно
решение, което госпожа Солакова ще предложи.
Колеги, във вътрешната мрежа в моя папка с вх. № ЧМИ-0147 от 11 декември 2017 г. е публикувано писмо от администрацията
на Президента на Република България, с което приложено ни
изпращат препис от Указ № 248 от 8 декември 2017 г. на Президента
на Република България, с който указ Президентът насрочва частичен
избор за кмет на кметство Енчец, община Кърджали, област
Кърджали, на 18 февруари 2018 г. За сведение, колеги.
На второ място, в „Държавен вестник” бр. 99 от 12 декември
2017 г. е обнародван така цитираният указ на Президента на
републиката, а също така е обнародван Законът за държавния
бюджет на Република България за 2018 г., част от който е и
бюджетът на Централната избирателна комисия. Отново за сведение.
Давам думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с коледните
празници и необходимостта от уточняване на протоколните
подаръци моля да погледнете списъка, който е публикуван във
вътрешната мрежа въз основа на възлагане от страна на ЦИК на
госпожа Манолова. Списъкът съдържа съответната бройка. Предния
път ние уточнихме, че възлагаме разходи до 90 лв. с оглед на
наличностите. Предлагам ви да одобрим разходи в рамките до 110
лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това решение по
отношение на председателя на Народното събрание, Президента на
републиката и министър-председателя.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 1 (Цветозар Томов).
Благодаря. Колеги, преминаваме към точка първа от
дневния ред. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
Точка 1. Проект на решение относно регистрация на
сдружение за участие с наблюдатели в местен референдум.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, във вчерашния ден след
проведените симулации в Държавната агенция „Електронно
управление” в късния следобед е получено в Централната
избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия
заявление от сдружение „Обединение за Добруджа” с желание да
участват като наблюдатели в местния референдум на територията на
община Генерал Тошево. Заявлението не е по образец, в писмена
форма. Към него имаше приложена декларация Приложение № 99МИ от представляващия сдружението, че иска той да участва като
наблюдател и копие от съдебно решение за регистрация на това
сдружение.
Тъй като документите са подадени чрез Общинската
избирателна комисия, дадохме указание по телефона, който беше
посочен в заявлението, и се свързах лично с представляващия
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сдружението, като му дадох указание да представи удостоверение за
актуално правно състояние не по-рано от датата на насрочване на
референдума и удостоверение за вписване в регистъра на
юридическите лица в обществена полза в Централния регистър към
Министерството на правосъдието. Срокът беше до 15 декември 2017
г., 12 ч., но още по телефона представляващият ми каза, че не
разполага с никакво удостоверение за актуално правно състояние, не
е възможно да се снабди. Също така не е регистрирал сдружението
към Министерството на правосъдието. Поради което не е във
възможност да изпълни указанията, но въпреки всичко такива му
бяха дадени.
Тъй като не са изпълнени в указания срок, ви предлагам да
откажем регистрацията на сдружение „Обединение за Добруджа” за
участие с наблюдатели в местния референдум в община Генерал
Тошево, който ще се проведе на 17 декември 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, 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,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря. Колеги, това е Решение № 4929-МР.
Колеги, преминаваме към нова точка 1а. Заповядайте,
госпожо Матева.
Точка 1а. Решение за предложение до Президента за
насрочване на избори.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, проектът за решение
е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Както ви е
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докладвала колегата Нейкова от мое име в предходно заседание,
постъпило е писмо с вх. МИ-15-405 от 30 ноември 2017 г. от
Общинската избирателна комисия – Криводол, с което са ни
изпратени решение за Общинската избирателна комисия за
прекратяване пълномощията на кмета на кметство с. Градешница
поради подадена оставка. Тъй като при справката, която аз извърших
при постъпване на преписката в Централната избирателна комисия и
разпределението й на мен, в данните на „ГРАО”, които са публично
достъпни, имаше данни за броя на населението на селото към дата
15 септември, изпратихме писмо до главния директор на Главна
дирекция „ГРАО”, с което да поискаме информация за броя на
населението по постоянен адрес в с. Градешница, община Криводол,
област Враца, към 1 декември 2017 г., която е датата на
прекратяване на пълномощията на кмета.
Днес ви докладвам писмо, изпратено от Главна дирекция
„ГРАО”, с вх. МИ-04-03-25 от 13 декември 2017 г., от което е видно,
че жителите по постоянен адрес на с. Градешница към 1 декември са
381, поради което се удостоверява обстоятелството, че кметството
отговаря на изискванията на чл. 16, ал. 1 от Закона за
административно-териториалното
устройство
на
Република
България.
На основание чл. 63 и чл. 64 от Изборния кодекс ви
предлагам да вземем решение, с което да предложим на Президента
на Република България да насрочи частичен избор за кмет на
кметство Градешница, община Криводол, област Враца. И
едновременно с това, след като вземем решението, има подготвено и
писмо и да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария
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Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 4930-МИ.
И, уважаеми колеги, подлагам на гласуване писмото до
Президента.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Следващ докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх.
МИ-15-414 от 7 декември 2017 г. в Централната избирателна
комисия е получено уведомление от Общинската избирателна
комисия – Омуртаг, с което ни уведомяват, че с решение № 341 от 4
декември 2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация са прекратени
предсрочно пълномощията на кмета на кметство Кестеново, община
Омуртаг.
Към това уведомление са приложени протокол от
проведеното заседание, заверено копие, както и заверено копие от
решението, което докладвах.
С придружително писмо от 11 декември пак от Общинската
избирателна комисия впоследствие ни е изпратено и писмото от
община Омуртаг във връзка с чл. 16, т. 1 от Закона за
административно-териториалното
устройство
на
Република
България, от което е видно, че броят на населението към 15
септември 2017 г. 2017 г. е 379 души. Затова с оглед разпоредбата на
чл. 463, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 16, т. 1 от Закона
за административно-териториалното устройство на Република
България предлагам да изпратим едно писмо до господин Гетов,
главен директор на ГД „ГРАО”, за да установим актуалния брой на
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населението в това село и да преценим дали да направим
предложение до Президента за насрочване на частичен избор. В този
смисъл съм подготвил и стандартното писмо в моя папка в днешно
заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря. С това изчерпихме точка 1а. Продължаваме с
втора точка - проект на хронограма. Заповядайте, госпожо
Сидерова.
Точка 2. Проект на хронограма за частичните избори за
кметове, насрочени за 18 февруари 2018 г.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, хронограмата е в моя папка с
направените допълнения, които предложи колегата Цачев. Имаме
включена точка 17 за теглене на жребий на 34-ия ден за номера на
бюлетините на партиите и коалициите, които са регистрирани в
ЦИК.
И само ви обръщам внимание, че по-рано имаше една точка
„а” за 24-часовия срок за отказ на кандидат за кмет, който е обявен,
че ще отива на втори тур. Има право в 24-часовия срок да се откаже
и след него отива следващия по броя на получените гласове.
Това е точка 95: „В срок от 24 часа от обявяване на
решението на ОИК кои кандидати отиват на втори тур, единият от
тях може да се откаже. ОИК с решение обявява като участващ във
втория тур следващия кандидат, получил най-много действителни
гласове.” И тук ще добавя „незабавно”, ако не възразявате.
Мисля, че по начина, по който сме го записали, означава, че
това е еднократно действие след първото решение. Знаете
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проблемите, които сме имали в някои от общините с онова пълзящо
отказване на следващ, на следващ от кандидатите.
Това са единствените две неща, които съм добавила. Едното е
само редактирано, защото беше записано много кратко, пишеше 24часов срок за отказ, без да го има този подробен текст, който съм ви
дала сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване така
предложената ни хронограма ведно с проекта на решение за
приемане на тази хронограма.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря. Колеги, това е Решение № 4931-МИ.
Изчерпихме точка втора от дневния ред. Продължаваме с
точка трета – искания за отваряне на запечатани помещения. Първи
докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте.
Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. МИ-06-708 от 8
декември 2017 г. от кмета на община Трън, с което ни предоставя
заверено копие от своя заповед за определяне на длъжностните лица
от общинската администрация и протокол за отваряне на
помещението за съхранение на изборните книжа. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов. Следващ докладчик е господин Сюлейман.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, и аз
докладвам за сведение постъпило писмо от кмета на община Нови
пазар с вх. № НС-06-182 от 7 декември 2017 г. Писмото е в
изпълнение на т. 23 от наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.
във връзка с Решение № 4919-НС/МИ/ПВР/НР от 31 октомври 2017
г. Припомням, че с последното решение разрешихме на кмета на
община Нови пазар отварянето на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни
представители, произведени през 2014 г., от изборите за общински
съветници и кметове и националния референдум през 2015 г. и от
изборите за президент и вицепрезидент и националния референдум
през 2016 г., които се съхраняват в с. Енево.
Към писмото са приложени заверения копия от заповедта на
кмета, с която е назначена комисията по чл. 287, ал. 7, както и
протоколът от 9 ноември във връзка с отварянето на запечатаното
помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: ПВР-06-195 от 14 декември 2017 г. от
Деница Чингарова, заместник-кмет на район „Централен”. Писмо за
сведение, в което ни уведомяват, че е отворено помещението
съгласно наше решение и ни прилага заповед, протокол, акт, работен
опис, приемно-предавателен протокол за извършена работа,
разписка за приемане и предаване на архивни документи и протокол
за предаване и унищожаване на архивни документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка четвърта – доклади относно
искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. Първи докладчик
е госпожа Бойкинова.
Точка 4. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви искане от
Общинската избирателна комисия – Стара Загора, за изплащане на
възнаграждение за проведено заседание на 8 ноември 2017 г., на
което се присъствали председател, двамата заместник-председатели,
секретар и 9 членове на комисията. На това заседание са прекратили
пълномощията на общински съветник и са избрали следващия от
листата.
Към преписката има приложена счетоводна справка и
контролен лист за предварителен контрол, поради което ви
предлагам да вземем решение за изплащане на възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Цветозар Томов).
Благодаря. Господин Чаушев, искахте думата. Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, извинете, моля да ме включите
коледно и мен в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Чаушев.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-209 от
7 декември 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
искане от Общинската избирателна комисия за изплащане на
възнаграждение на членовете на ОИК – Омуртаг, за проведено
заседание на 4 декември 2017 г. На това заседание предсрочно са
прекратени пълномощията на кмета на кметство Кестеново на
основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация. На това заседание са присъствали 7
членове на Общинската избирателна комисия, в това число
председател, секретар и петима членове.
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Към искането са приложени заверени копия от протокола от
проведеното заседание, както и решение № 341, с което са
прекратени пълномощията на кмета на кметството.
Има приложен контролен лист за предварителен контрол,
изготвен от нашия финансов контрольор, както и счетоводна справка
за размера на исканите възнаграждения, с оглед на което предлагам
да одобрим изплащането на възнагражденията на членовете на
Общинската избирателна комисия – Омуртаг, за проведеното
заседание на 4 декември 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар
Томов).
Благодаря. Това е вашият доклад, господин Сюлейман.
Сега идва ред на господин Христов. Ще го помоля да
докладва по точка трета – искания за отваряне на запечатани
помещения и след това по точка четвърта – за възнаграждения на
ОИК.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, ако си спомняте, преди една седмица докладвах и взехме
решение за отваряне на запечатано помещение в Генерал Тошево, но
три-четири дни след като дадохме разрешение, се получи второ
писмо с искане за отваряне на друго помещение. В предното
помещение се съхраняваха материалите и книжата от изборите за
Европейски парламент и за Народно събрание в 2014 г., а сега се
иска да се отвори помещението, в което се съхраняват изборните
книжа и материали от местните избори в 2015 г. Искането е свързано
с частичен ремонт на помещението, който ремонт е по европейска
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програма „Енергийно обновяване на обществени сгради на Генерал
Тошево”.
В тази връзка аналогично съм подготвил решение, с което да
разрешим отварянето на помещението, което е на третия етаж
(предното беше в приземния етаж), това е стая 313 в сградата на
Общинската администрация в Генерал Тошево. И даваме указания,
че отварянето трябва да стане по реда на т. 20 от наше Решение №
4387-НС от 2 март 2017 г., какви документи трябва да изготвят във
връзка с отварянето и изрично посочваме, че извън посочените
дейности, които имат да извършат, да не се допуска развързване на
торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове
избори. Може би тук трябва да махнем „национален референдум”,
защото не са казали, че има национален референдум.
Това е предложението ми. Смятам, че трябва да го
подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
Благодаря. Колеги, това е Решение № 4932-МИ.
Продължете, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. И, колеги, от
Общинската избирателна комисия - Попово, област Търговище, сме
получили искане за изплащане на възнаграждения за проведено
дежурство, на което са присъствали председателят, секретарят и
един член. Дежурството е на 27 ноември 2017 г. И искане за
проведено заседание на Общинската избирателна комисия на 28
ноември, на което са присъствали председател, заместник-
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председател, секретар и 6 членове. Заседанието е във връзка с това,
че в община Попово, с. Баба Тонка, е освободен предсрочно кметът
със съдебно решение.
Дежурството е било във връзка с подготовка на документите
и заседанието е било за вземане на решение за прекратяване
пълномощията на кмета на кметството поради влязло в сила съдебно
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Таня Цанева).
Благодаря. Следващ докладчик е господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждения с вх. МИ-27-211 и вх. МИ-27-211-1 от
11 декември 2017 г., постъпило от Общинската избирателна комисия
– Плевен. Възнагражденията, които се искат, са за дежурство, дадено
на 6 декември 2017 г. за подготовка на заседание, което е проведено
на 7 декември 2017 г.
Изготвена е справка, както и контролен лист, които са
приложени към преписката. Заседанието на комисията е във връзка с
обявяване и публикуване на списък „Б” съобразно наше Решение №
4922. Спазени са изискванията на наше Решение № 2901.
Приложени са необходимите доказателства и документи.
Предлагам да одобрим изплащане на това възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
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Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Таня Цанева).
Благодаря. Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № 27-2-15 от 12 декември на ОИК –
Септември, искане за изплащане на възнаграждение за проведено
заседание в присъствието на председател, заместник-председател,
секретар и 4 членове. Заседанието е проведено на 4 декември 2017 г.
Основанието за заседанието е Решение № 4992 от 30 ноември 2017
г. на Централната избирателна комисия. Утвърдили са списък „А” и
списък „Б” от изборите за общински съветници.
Аз имах опасение, че това наше решение ще доведе до
поредица заседания, не знам какво решихме. Не съм чул и друго
решение за изплащане само по този повод, тук само това е поводът.
Предлагам да се изплати все пак възнаграждение на посочените
членове. Имаме контролен лист и счетоводна справка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да гласуваме. При наличие на
протокол явно са взели решение, явно изпълняват нашето решение,
явно са дошли документите. Проверките за обявяването на
страницата са ирелевантни към момента. Предлагам да гласуваме
въпросното изплащане или не, без да обвързваме публикацията на
страницата. Тази публикация на страницата може да се провери
малко по-късно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изплащане на това
възнаграждение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
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Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 2 (Румяна Сидерова, Росица Матева).
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Втората ми преписка е с вх. МИ-27-212 от
11 декември 2017 г. и свързан с него вх. МИ-27-212-1 от 11
декември. Едното е искане за възнаграждение за заседание, другото
– за дежурство. Дежурството е на 6 декември на председател и
секретар на Общинската избирателна комисия – Съединение, които
са се явили на съдебно заседание.
Заседанието на комисията е от 4 декември. Присъствали са
председател, заместник-председател, секретар и 6 членове. На това
заседание освен че са утвърдили списъците съгласно нашето
решение от предходната преписка, имат протокол, с който са
решили да определят адвокат Стойчев, заместник-председател на
ОИК, и адвокат Василева, председател на ОИК, да представляват
комисията по делото. Също така на заседанието е имало и
запознаване с нашето решение и утвърждаване на списъците. Тоест
тук доколкото има и друго основание за заседанието, считам, че
следва да се изплати, без да правим проверки дали са го
публикували на страницата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
има ли въпроси и предложения? Няма. Благодаря, колега Ивков.
Режим на гласуване, уважаеми колеги. Гласуваме
предложеното възнаграждение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1
(Росица Матева).
Заповядайте, колега Грозева.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-214 от
11 декември 2017 г. е постъпило искане за изплащане на
възнаграждение от Общинската избирателна комисия – Долни
чифлик, област Варна. Колегите от Общинската избирателна
комисия са провели три заседания: на 10 ноември, 22 ноември и 29
ноември 2017 г.
На заседанието на 10 ноември са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 7 членове. Заседанието е било по
повод писмо от председателя на Общинския съвет на община Долни
чифлик, с което същият иска предсрочно прекратяване
пълномощията на общинския съветник Ридван Салиев Исмаилов,
поради това че същият не е присъствал на три и повече заседания на
Общинския съвет.
Колегите от Общинската избирателна комисия са се събрали
и са дали указания на председателя на Общинския съвет в
тридневен срок да представи необходимите документи,
удостоверяващи неучастието на общинския съветник господин
Исмаилов.
Следващото заседание е проведено на 21 ноември 2017 г. На
него са присъствали председател, заместник-председател, секретар и
4 членове. На заседанието са разгледали представените от
председателя на Общинския съвет документи и са изпратили
уведомление, както и копие от документите на общинския съветник
Ридван Салиев Исмаилов за запознаване и съответно за представяне
на оправдателни документи.
На следващото заседание на 29 ноември 2017 г. комисията се
е събрала. Присъствали са председател, заместник-председател,
секретар и 6 членове. Разгледали са всички постъпили документи и
са отказали да прекратят предсрочно пълномощията на общинския
съветник Ридван Салиев Исмаилов поради наличие на доказателства,
че същият не е бил надлежно уведомяван за заседанията, които е
посочил председателят на Общинския съвет.
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Поради което ви моля да изплатим възнаграждения за
проведените три заседания, така както ги изброих. Налице е
контролен лист, както и счетоводна справка за заседанията на
Общинската избирателна комисия – Долни чифлик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – 1 (Росица Матева).
Благодаря. Следващ докладчик е господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, ще ви докладвам едно искане,
което ми се струва доста странно. Входящия номер е МИ-27-216 от
13 декември 2017 г. То е записано, че е от Общинската избирателна
комисия – гр. Кресна. На основание чл. 32, ал. 2 от Изборния кодекс,
т. 14 и 15 от наше Решение № 2901 ни изпращат настоящото искане
за възнаграждение на членовете на ОИК – Кресна, както следва.
Изброени са трима членове – един секретар и двама члена,
предложени от различни партии и коалиции, за проведено заседание
на 8 декември 2017 г. с цел разглеждане на постъпило заявление в
Общинската избирателна комисия – Кресна, от общински съветник,
с което същият иска издаване на препис от изгубено удостоверение.
„След проверка в регистрите на ОИК – Кресна, се издаде
препис от удостоверението (описано е и по номер). За издаване на
препис от удостоверение от ОИК – Кресна се състави и подписа
протокол от 8 декември от членовете на ОИК – Кресна, който
приложени ви изпращаме.”
И наистина са изпратили протокол от 8 декември:
„Представители на Общинската избирателна комисия – Кресна,
секретар и двама члена, разгледа постъпилото заявление от
общинския съветник Милчо Караджов, с което заявява, че е изгубил
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издаденото му от ОИК удостоверение за избран общински съветник
и иска да му бъде издаден препис от него. Членовете на ОИК –
Кресна, след като разгледаха така подаденото заявление, направиха
справка в регистъра на ОИК – Кресна, за избрани общински
съветници и установи, че лицето Милчо Иванов Караджов е избран
за общински съветник от политическа партия ГЕРБ на проведените
избори през 2015 г. с удостоверение № 11.
Предвид изложеното комисията реши: издава препис от
удостоверение за избран общински съветник на Милчо Караджов,
подписан в два екземпляра.”
И е подписано, както ви казах, от секретар и двама членове.
Желаят да им бъде изплатено възнаграждение за проведено
заседание.
Само да ви кажа за сведение, че Общинската избирателна
комисия – Кресна, е в състав от 11 членове: председател, заместникпредседател, секретар и 8 членове. Така че считам, че, първо, не е
имало необходимия кворум и не знам как да коментирам това
искане. Другият вариант е да се плати за дежурство. Обаче има
протокол от заседание, на което е взето решение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да платим три дежурства и да им
изпратим писмо, че не могат трима души да провеждат заседание.
Заседание се провежда по правилата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване да приемем, че това е дежурство, да
се изплати като дежурство, като ОИК бъде уведомена за това.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател и
колеги, тъй като мислех първо да го докладвам и след като
Комисията изслуша мненията и вземе своето становище, следва да
се направи контролният лист и справката, едва тогава да гласуваме
размера на възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
приемаме го за дежурство. Моля ви, режим на гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Таня Цанева); против – 1 (Ерхан Чаушев).
Господин Баханов, имате ли още? Благодаря ви, господин
Баханов.
Следващият докладчик е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. МИ-27-206 от 6 декември 2017 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждение за заседание на
Общинската избирателна комисия – Рудозем. Заседанието е
проведено на 21 ноември 2017 г. Присъствали са председател,
заместник-председател, секретар и 6 членове. На това заседание са
прекратили правомощията на кмета на с. Коритата, поради което въз
основа на наше Решение № 2901, т. 1, буква „в” във връзка с чл. 42,
ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация предлагам да им се
изплати въпросното възнаграждение за това заседание. По
преписката има съответните справки и контролен лист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим 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, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря. Имате ли още доклади? Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. МИ-27-207 от 6 декември 2017 г.
искане за изплащане на възнаграждение за проведено заседание на
20 ноември 2017 г. на Общинската избирателна комисия – Кубрат,
на което са присъствали председател, секретар 5 членове. На
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заседанието са разгледали сигнал за прекратяване на пълномощията
на кмета на кметство с. Сеслав. Отхвърлили са сигнала, поради
което на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс предлагам
да им се изплати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1
(Росица Матева).
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. МИ-27-210 от 11 декември 2017 г.
от Общинската избирателна комисия – Кърджали, се иска изплащане
на възнаграждение за заседание и дежурства. По преписката има
контролни листове и справка. Заседанието е на 7 декември 2017 г.,
на което присъстват председател, двамата заместници, секретар и 8
членове. На заседанието са разглеждали въпроса относно
утвърждаването на списък „А” и списък „Б”, съответно публикуван
на страницата на ОИК – Кърджали. Поради което на основание т. 1,
буква „з” от наше Решение № 2901 от 5 ноември предлагам да им се
изплати това възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против
– 1 (Росица Матева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: За дежурство на 6 декември 2017 г. на
председател и секретар за подготовка на заседанието, поради което
на основание т. 12, буква „а” от Решение № 2901 от 5 ноември на
ЦИК предлагам да им се изплати възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Таня Цанева); против – 1 (Росица Матева).
Благодаря.
Колеги, с това изчерпихме и точка четвърта. Преминаваме
към точка пета – доклади по писма. Първи докладчик е господин
Пенев.
Точка 5. Доклади по писма.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви докладна
записка вх. № ЦИК-09-223 от 8 декември 2017 г. от директора на
дирекция „Администрация” госпожа Красимира Манолова във
връзка с необходимостта от планиране на обществени поръчки за
възлагане през 2018 г. и одобряване на график за извършването им.
Докладвам тази докладна записка на днешното заседание за
запознаване, като моля всички да се запознаем с нея и да обърнем
внимание на предложения график и въобще предложените
обществени поръчки, както и да обмислим необходимостта от
предвиждане на обществени поръчки във връзка с § 145, ал. 1 от
Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс. Обръщам
внимание, че е желателно най-късно на следващото заседание да
одобрим този график, тъй като договорът ни за осъществяване на
таксиметрови услуги е до 31 януари 2018 г., което предполага, че още в
началото на следващата година е необходимо да публикуваме обява за
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провеждането на тази поръчка, така че е добре своевременно да
предприемем необходимите действия по одобряване на графика,
съответно по одобряване на документацията за тази поръчка.
В моя папка в днешното заседание е публикувана и докладната

записка с приложения към нея график, и справки относно изплатените
суми по договори по проведените досега през текущата година
обществени поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Благодаря.

Продължаваме с доклади на госпожа Сидерова

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви преписки с
входящи номера от ЕП-06-58 до ЕП-06-66 от 2017 г., с които от общините
Хасково, Тунджа, Свищов, Карнобат, Никопол, Дряново и Вълчедръм са
пристигнали декларациите по чл. 408 от лицата, които са включени

във Втора част на списъците за изборите за членове на Европейския
парламент от Република България, произведени през 2014 г.
Предлагам преписките да се предадат в регистърното ни
деловодство за приобщаване в папката, в която събираме всички
сведения за гражданите на друга държава членка на Европейския
съюз, включени в нашите списъци.
За сведение и за администриране от деловодството.
Освен това имам разпределена преписка с вх. № ЦИК-07-203
от 11 и 15 декември 2017 г. На 15-ти е дошъл преводът. Това е едно
запитване за изследване, което се прави във Великобритания от
тяхната избирателна комисия. Запитването е дошло от завеждащ
отдел „Кампании и корпоративни комуникации” (така е преведено)
госпожа Сюзън Кинин, която ни е поставила пет въпроса, свързани с
гласуването на нашите граждани и усъвършенстване на
законодателството, информация за гласоподавателя, образование в
училищата, подобряване на регистрацията на гласуване, улесняване
на гласуването, както и мотивация за гласуване. Включени са всички
варианти. Става дума за действията според нашето законодателство
и предприети от нашата Комисия.
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На следващо заседание ще ви представя отговори на
въпросите. За сведение и запознаване.
Следващото, което ще ви докладвам, са две преписки, които
госпожа Ганчева ме помоли да докладвам. Преписките са от нашето
Представителство в Европейския парламент. Първата е с вх. №
ЦИК-07-38-72 и 75, където се намира преводният материал, на
френското предложение за изменение в Акта за избиране на членове
на Европейския парламент и за създаване на съвместен изборен
район за така наречената транснационална листа.
На следващо заседание ще бъде предложено от госпожа
Ганчева предложение какво становище да заеме нашата Комисия, но
за тази цел трябва този път цялата Комисия да се запознае с тези
предложения. Това е молбата на госпожа Ганчева.
Това са преписките с двата номера – единият е преводният,
които трябва да обсъдим. В докладната, която е от нашето
Представителство, се съдържат подробности, които са свързани с
обсъжданите въпроси на 8 декември. Знаете, че тогава беше
последното заседание за тази година на Общата работна група.
Обръщам ви внимание, че е обсъждан въпросът и за датата на
провеждане на изборите за членове на Европейския парламент на
следващите избори, като се спират на 6-9 юни, но окончателното
решение предстои. Затова госпожа Ганчева помоли да погледнем
тези две докладни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това
бяха вашите доклади. Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. Колеги, в папка с
моите инициали има една докладна записка от директора на
дирекция „Администрация” Красимира Манолова, като самата
докладна записка в основата си е подготвена от IT специалиста към
администрацията на ЦИК. Информацията е доста специфична, ще ви
обясня само с общи думи.
Става въпрос за следното. В докладната записка се предлага
Централната избирателна комисия да вземе решение относно

26
съхраняването на архива на информацията върху сървъра, който се
намира в сървърното помещение на Народното събрание, защото до
момента ежедневно се съхранява цялата информация, от целия диск.
Голяма част от информацията де факто е много стара, от преди петшест години и трябва всеки ден да се вдига. Затова има направено
много правилно според мен предложение информацията да се
раздели на две части, като примерно веднъж в месеца, може би на
първо число, ще се качи цялата информация, включително стара и
нова, а в останалите дни да се съхранява само информацията от
последните две години. Така че в случай че стане някакъв фал,
съдържанието на диска ще се възстанови от цялата информация и ще
се вкара само последното съдържание за последните две години и
ще бъде отново актуална. Това е във връзка с това, че независимо от
големия обем на паметите на сървъра, все пак знаете, че ние
ежедневно трупаме голяма информация върху дисковете и така или
иначе, мястото намалява. В справката най-отдолу може да видите
PDF файлове каква информация е запълнена. Някои от дисковете са
запълнени над 70-80 процента, тъй като информацията, която е за
архив, също се съхранява върху диск в компютъра. Освен това се
съхранява и във външен диск, който е предоставен от домакина от
един тера байт.
Предложението според мен е правилно, защото така или
иначе, и самата операция за вдигане на архива от целия диск за
съхраняването му, първо, като обем е много голяма и второ, просто
не е необходима. Наистина ние съхраняваме архив, ако погледнете
реално, в нашия архив има неща от 2011 г. насам.
Аз лично смятам да подкрепим предложението на IT
специалиста, изложено в докладната записка на Красимира
Манолова и с протоколно решение да дадем съгласието си за
съхраняване на информацията по начина, който е предложен тук, за
да може да се намали времето за съхраняване на информацията и
самите носители, върху които се съхранява информацията, да
служат за по-дълго време.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване одобряване на това
предложение – промяна на настройките при архивиране в рамките на
две години. Гласуваме.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам още едно писмо, искам да ви
запозная с него. Това е от община Попово един казус, който те ни
поставят за решение. Има го във вътрешната мрежа, с вх. № 15-415-1
от 13 декември. Получено е искане от община Попово за становище
във връзка с този прословут случай, който докладваме тук
непрекъснато, за с. Баба Тонка, на което правомощията на кмета на
прекратени. Но самото населено място има 130 души население. Там
са се амбицирали, че не искат да се закрива кметството, искат си
кмет и в последни два дни непрекъснато се обаждаха по телефона.
Искаха даже да им разрешим да правят референдум по въпроса.
В това писмо са ни изпратили едно решение на Пловдивския
административен съд по подобен казус. Той не е точно подобен,
защото в едно с. Болярино, община Раковски, Общинският съвет на
Раковски е назначил временно изпълняващ кмет, тъй като е
прекратен мандатът. Областният управител на Пловдив обжалва
това решение пред Административния съд, но Административният
съд решил да остави временно изпълняващия кмет. И те искат на
тази база на тях да им разрешат да си назначат временно изпълняващ
кмет, вместо да назначат кметски наместник. Но в края на краищата
искат от нас становище.
Аз съм подготвил едно кратко писмо, ще го видите във
вътрешната мрежа. Коментирах и с някои колеги. В края на
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краищата истината е тази, че ние като Централна избирателна
комисия можем да се произнасяме само по разпоредбите на
Изборния кодекс, а по отношение на Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Закона за
административно-териториалното
устройство
на
Република
България можем само да изпълняваме техните разпоредби. И тъй
като в чл. 16, ал. 1 на Закона за административно-териториалното
устройство на Република България изрично е казано, че за да има
частични избори, трябва да има най-малко 350 души население, ние
казваме, че не може да има частични избори. Те искат от нас да им
даваме допълнително уточнение, становище по въпросите на Закона
за административно-териториалното устройство на Република
България и на Закона за местното самоуправление и местната
администрация. Аз смятам, че това не е наша работа. Дори накрая
съм си позволил, пък вие ще кажете дали е редно, че по тези въпроси
могат да се обърнат за съдействие към Сдружението на общините в
България. Най-малко ЦИК може да дава становище по закони, за
които не сме нито упълномощени, нито пък сме компетентни.
Смятам с това писмо да приключим преписката, ако сте
съгласни, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Колеги, подлагам на гласуване така предложеното писмо
ведно с корекциите, направени в оперативен порядък.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря. Следващ докладчик – госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-07-200/1
от 15 декември 2017 г. сме получили програма за семинари от
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Международна публична администрация – институция, намираща се
в Англия. Програмата е за 2018 г. и е в папка с моите инициали. Аз
мисля, че е за сведение. Това е програма от пет страници, аз я
разгледах, единственото, което би могло да представлява някакъв
интерес, е „Управление на избори, техники и перспективи”. Като
цяло предлаганите семинари за 2018 г. са в други сфери. Според мен
– за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да
се запознаете. Към днешна дата е за сведение, а ако някой от вас
реши, че има отношение към ЦИК, може да бъде върнато в зала за
следващо заседание.
Следващ докладчик – госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, писмо с вх. № ЦИК07-55/86, предоставено ми е от госпожа Ганчева, така че е в нейната
папка. Писмото е от Централната избирателна комисия на Босна и
Херцеговина във връзка с меморандума. Моля да се запознаете с
него и след това ще го разгледаме. Сега ви го докладвам за
сведение.
Следващото писмо е с вх. МИ-15-416-1 от 14 декември 2017
г. То е от Общинската избирателна комисия – Долни чифлик, област
Варна. Във връзка с тяхно решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на кметство Нова шипка Даниела Георгиева
Иванова – те са ги прекратили с решение № 223 и колегата Ганчева
го е докладвала в предходно заседание – сме дали указание да ни
комплектуват преписката. В резултат на това те са ни изпратили
заявлението за оставката на госпожа Даниела Иванова, както и
писмо, подписано от кмета на община Долни чифлик, а именно че по
данни на ГД „ГРАО” регистрираните с постоянен адрес жители в
селото са 219. Междувременно на миналото заседание след доклада,
който беше направен, ние сме изпратили и писмо от 12 декември
2017 г. до ГД „ГРАО”, на което все още не сме получили отговор.
Докладвам ви го също за сведение.

30
Колеги, в папка с моите инициали с вх. № ЦИК-07-27 от 15
декември е качен преводът на Бюлетина на Асоциацията на
органите за управление на изборите в Европа по повод 26-ата
конференция от 8 до 10 ноември 2017 г. За запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, следващ докладчик ще бъда аз.
На първо място, във вътрешната мрежа за днешно заседание
извън отделните папки е публикуван протокол от срещата на
Централната избирателна комисия с делегацията на Бюрото за
демократични институции и права на човека към ОССЕ. За сведение.
Колеги, предлагам да пуснем прессъобщение във връзка с
проведената среща.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, моля за внимание! Във вътрешната мрежа
в папката на госпожа Ганчева ви моля да отворите вх. № ЦИК-00789 от 15 декември 2017 г.
Госпожа Сидерова, госпожа Грозева и аз докладваме
преписки, разпределени на госпожа Ганчева, защото по обективни
причини й се наложи да напусне днешното заседание.
Уважаеми колеги, мисля, че вече се запознахте с преписката.
Предлагам да възложим на координатора по проект, който е и
директор на администрацията, и на счетоводството да отстранят тези
недостатъци.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,

31
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 1 (Мария Мусорлиева).
Благодаря. Заповядайте за отрицателен вот.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз мисля, че така както е поставен
този проект, не могат да ни дават каквито и да било указания. Това
ми е отрицателният вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, във връзка с проведената по-рано днес среща ви докладвам
само за сведение преписки вх. № ЦИК-02-101 от 5 декември 2017 г.,
вх. № ЦИК-02-102 от 7 декември 2017 г., вх. № ЦИК-02-103 от 7
декември 2017 г., вх. № ЦИК-02-104 от същата дата, вх. № ЦИК-02105 от 8 декември 2017 г. и вх. № ЦИК-02-106 от 11 декември 2017
г., част от които бяха изпратени до всички вас по електронната
поща. Докладвам ви ги за сведение.
Колеги, подлагам на гласуване да бъде изпратено
прессъобщение и за проведената днес среща.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против –1 (Мартин Райков).
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-199 от 8
декември 2017 г. и вх. № ЦИК-07-199-1 от 12 декември 2017 г.,
публикувани във вътрешната мрежа. Уведомяват ни за новоназначен
нов председател на Централната избирателна комисия на Тайван,
Република Китай. Колеги, докладвам ви го за сведение.
И, уважаеми колеги, за да успея да приключа с преписката си,
на предходно заседание ви докладвах за наградата за изключителни
постижения, която сме получили на Петнадесетия международен
симпозиум и церемония по връчване на наградите в Йордания,
Мъртво море.
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Колеги, няколко думи за самото събитие. Събитието беше на
доста високо ниво. Присъстваха представители на органи за
управление на избори от всички континенти. Плюс това присъстваха
и голяма част от международните организации. Събитието, както
знаете, беше организирано от ICPS с финансовата помощ на
Европейския център за подпомагане на изборите – подчертавам
присъствието на Европейския съюз и Европейския център там.
Колеги, съвсем накратко. Обменихме информация в няколко
направления – по отношение на обученията на секционните
избирателни комисии, които се провеждат, начина на рекрутиране
на комисиите; по отношение на разяснителната кампания, която се
предоставя на гражданите с цел повишаване на общественото
доверие в изборния процес; по отношение на използване на
информационни и комуникационни технологии.
Както знаете, както има протоколно решение, колеги, аз
участвах в модула по отношение на разяснителната кампания и там
представих в детайл всички онова, което Централната избирателна
комисия върши, за да повишава информираността на гражданите.
Благодаря ви.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
информация от Милена Радославова и Веселина Тихолова с вх. №
ЦИК-09-228 от 14 декември 2017 г., които в изпълнение на
протоколно решение на Комисията ни информират, че за периода от
14 ноември до 13 декември 2017 г. няма постъпили искания за
извършване на справки в регистъра на Национална база данни
„Население”. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик – госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали от
днес ви докладвам с вх. № ЦИК-08-67 от 8 декември 2017 г. оферта
за обучение по руски език и юридически английски език от езиков
център „Шилер”. С вх. № ЦИК-08-74 от 14 декември оферта от
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Руски културен информационен център за обучение по руски език. И
с вх. № ЦИК-08-72 от 12 декември 2017 г. оферта за езиково
обучение по руски език и юридически английски от езикова школа
„Астони”.
Докладвам ви ги днес за сведение, за да може до следващото
заседание да се запознаете с тях и тези колеги, които имаха желание
да изучават руски език и юридически английски, да си кажат
мнението. Ако има и други желаещи, да се включат.
Не са качили във вътрешната мрежа една обобщена справка,
която е направила Милена Радославова, за получените оферти. Тъй
като разликата в цената е съществена, ще ви моля да ги разгледате и
на следващо заседание да вземем решение, защото ви припомням, че
по-назад във времето взехме решение да отложим началото на тези
обучения за 2018 г. с оглед на това дали ще се сключват договори.
Моля да разгледате офертите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, давам думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам обратно
вх. № ЦИК-09-219 от 5 декември 2017 г. списък на изданията, за
които сме били абонирани през 2017 г., с предложение въз основа на
оферти, събрани в администрацията, да се абонираме по списъка за
тези издания. Разходът е в размер на 2819,88 лв. с ДДС, средствата
са налични по „Издръжка”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1
(Росица Матева).
Продължете, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа може би е качен проект на писмо до изпълнителния директор
на БТК ЕАД. Доколкото разбрах, може би някой е направил
предложение във връзка със сградата. Погледнете го да се
запознаете, не е спешно, ще го гласуваме на следващото заседание.
Проектът за писмо не е качен във вътрешната мрежа, ще им кажа да
го публикуват. Не знам кой е казал да го подготвят и да ми го носят.
Не съм говорила за БТК, нямам информация кой е подал
информацията за свободни сгради. Не мога да предоставя повече
информация, доколкото и аз не разполагам с нея.
Във вътрешната мрежа е качена докладна записка с вх.
№ ЦИК-09-229 от 14 декември 2017 г. от директора на дирекция
„Администрация” относно осигуряване на мобилни апарати, модеми
за мобилен интернет и др. за нуждите на ЦИК. Към докладната
записка има представена справка от администрацията въз основа на
проучване, което са направили, със списъка на членовете на
Централната избирателна комисия. От докладната става ясно, че са
изискали въз основа на направените искания от членовете на ЦИК,
оферти от Мобилтел. Получени са оферти и тези оферти са
приложени към докладната записка на госпожа Манолова към вх. №
ЦИК-09-73 от 12 декември 2017 г.
Предлага се, тъй като е имало необходимост от поправка на
телефонни апарати и са направили проучване какви средства са
необходими за тяхната поправка и с оглед и на получената оферта,
като се има предвид, че през 2017 г. ЦИК няма разход за закупуване
на телефонни апарати, се предлага да бъдат закупени. Още повече,
че съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки
ЦИК няма да предлага процедурите по реда на Закона за
обществените поръчки.
Заедно с това е уточнено, че членовете на Централната
избирателна комисия имат модеми за мобилен интернет. От
Мобилтел предлагат да предоставят нови модеми за мобилен
интернет с нови номера на sim карти, а старите номера на
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ползваните до момента да бъдат блокирани, за което няма да е
необходимо заплащане.
Аз предлагам да одобрим така направеното предложение от
госпожа Манолова.
Уважаеми колеги, оформи се едно предложение в хода на
разискванията с оглед на получените оферти в частта относно флаш
памет. Оказва се, че голяма част от нас нямат желание да ползват
флаш памет, а друга част, които имат желание и имат проблем с
флаш памет, предоставен от ЦИК, да направят съответната заявка
при госпожа Манолова, да се изготви списък и да се заявят нови
флаш памети само толкова на брой, колкото са желаещите членове
на Централната избирателна комисия. Всички останали, които не са
се заявили, в тази група ще включим и тези, чиито флаш памети
работят и няма да получат нова флаш памет, ще продължат със
стария номер, за всички останали да се деактивира съответната
флаш памет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване двете предложения –
закупуването на телефоните и второто, току-що формулирано от
госпожа Солакова.
Господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: В тази оферта има и Офис 365, а ние
вече закупихме такива офис пакети и това също трябва да отпадне в
офертата на Мобилтел.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е в офертата, но не е в
докладната на госпожа Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Подлагам на
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Росица Матева).
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една
докладна записка с вх. № ЦИК-09-230 от 15 декември 2017 г. за
доплащане на разходи за хотел за командировката в Йордания. С
оглед на направено допълнително уточнение и актуализация на
цената се предлага да одобрим разход до 100 лева. Моля за
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, давам 15 минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 16 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, продължаваме днешното
заседание.
Колеги, днешното заседание ще спре до точка пета, като се
изчерпи, а точки 6 и 7 ще останат за следващото заседание.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа са публикувани документите, с които се запознахме. Въз
основа на възлагането са изготвени два варианта – първи и втори – в
рамките на бюджета, с които разполага Централната избирателна
комисия. В хода на обсъжданията се получи и трето предложение –
да стъпим на основата на вариант 2. И тъй като имаме достатъчно
резерв до лимита на бюджетните средства, да включим групата от
звеното „Пожарна безопасност” на етажа, на който е разположена и
Централната избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Уважаеми колеги, процедурно разяснение. Има докладчик,
докладчикът предлага. Няма да подлагам на гласуване, очаквам и
други предложения.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение от докладчика.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 10 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 6 (Иванка Грозева,
Камелия Нейкова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Таня Цанева).
Колеги, това предложение не постигна необходимото
мнозинство. Подлагам на гласуване вариант 1.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Камелия
Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – 5 (Ивайло
Ивков, Ивилина Алексиева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
Колеги, постигнахме решение. Продължете, госпожо
Солакова.
Уважаеми колеги, моля да се запознаете с проекта на
договор, изготвен от администрацията и публикуван във вътрешната
мрежа. Предлага се Централната избирателна комисия да сключи
договор с отделните лица от Народното събрание, които подпомагат
дейността на Централната избирателна комисия и които са
извършили такива дейности в периода 1 юли 2017 г. до 15 декември
2017 г. Аз се надявам, че от администрацията са се съобразили с
проектите на договори, които са предлагали в Централната
избирателна комисия, включително и всички забележки, които са
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получавали. Става дума само за Народното събрание, защото
другите групи получават награди с оглед на техния статут.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по
проекта на договор?
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване одобряването на
договора.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева);
против – 7 (Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Камелия
Нейкова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева).
Не постигнахме необходимото мнозинство. Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само един въпрос
да поставя накрая. Възлагаме ли на госпожа Манолова да изиска все
пак предложения и списъка на служителите от ръководителите на
звена? Такъв ред въведохме последната година и мисля, че това е
добре – да се ангажира ръководителят на звеното, който също е имал
предвид, когато е възлагана задачата към съответното звено.
Уважаеми колеги, моля да се подложи на гласуване да
възложим на госпожа Манолова с ръководителите на звена да
осъществи съответната комуникация и ръководителите на звена от
Народното събрание на служителите от техните звена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа
Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, аз предлагам,
така както бяхме решили да бъдат разпределени сумите. Но това,
заради което вдигнах ръка, е следното: просто да бъде възложено на
администрацията да изпълни решението ни така както беше
гласувано, тоест да приведат договора в съответствие и да бъде
направено плащането според нашето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има две предложения.
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Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на поподробното обсъждане, което направихме, независимо че е извън
регламента, който беше установен в последно време, аз оттеглям
предложението ръководителите на звената да представят списъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа
Мусорлиева да възложим администрацията да приведат проекта на
договор съобразно нашето изискване и да се извърши плащане така
както ние сме гласували.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против 2 (Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа има една папка, която се нарича „Оценки за изпълнението на
служителите”. В тази папка разполагаме със справка от
счетоводството за администрацията, формуляри за оценка на тези, за
които оценката е поставена от госпожа Алексиева, и оценките на
служителите от администрацията, поставени от госпожа Манолова.
Последният файл е на госпожа Манолова заедно с докладна записка,
вх. № ЦИК-09-231 от 15 декември 2017 г.
Предлагам да одобрим така представените оценки и да
гласуваме допълнителни възнаграждения с оглед на допълнително
възложени задачи с оглед на средствата, с които разполагаме по
бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, правя допълнение към предложението на госпожа Солакова.
По справката, която виждате, предлагам по т. 13 посочената цифра
да се промени на 900.
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Уважаеми колеги, други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване одобряване на оценките и извършване
на плащане с допълнителното предложение, което направих. Режим
на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов,
Таня Цанева); против – 4 (Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-02-107
от 15 декември 2017 г. е получено писмо от главния счетоводител на
Народното събрание за разходи за м. ноември 2017 г. Предлагам да
възложим да се изплати след извършване на проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева);
против – 1 (Ерхан Чаушев).
И, уважаеми колеги, за да приключим днешното заседание и
с оглед предходни гласувания, трябва да уточним онези 20 процента
от основното месечно възнаграждение за длъжността, която се
съвместява, по отношение на кои лица е. По отношение на господин
Желязков вече сме гласували, имаме протоколни решения. За
госпожа Богданова и госпожа Герасимова – при госпожа Герасимова
има и гласувано, което мисля че е в същия размер.
Уважаеми колеги, има ли други предложения това да са
лицата? Нека сега да гласуваме за госпожа Герасимова и госпожа
Богданова и след това да получим и други предложения.

41
Колеги, тъй като госпожа Герасимова получава, да гласуваме
за госпожа Богданова.
Колеги, независимо дали ще постигнем някакво мнозинство
или не, остава ни липсващо протоколно решение. Поради тази
причина, колеги, аз трябва да подложа на гласуване.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В тон с протокола правя следното
предложение: каквото се предлага за госпожа Герасимова, същото да
се предложи и за господин Желязков. Ако трябва, да направим
изменение на решението ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
постъпиха различни предложения. Подлагам на гласуване всяко
едно от тях поотделно.
Предложението за госпожа Герасимова е 20 процента, но не
по-малко от 350. Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 2 (Ерхан
Чаушев, Мария Мусорлиева).
Заповядайте, за отрицателен вот.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Абсолютно не считам, че госпожа
Герасимова съвместява каквото и да е. Съвсем сериозно ви го
казвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, за госпожа Богданова 20 процента от основното
възнаграждение за длъжността, която съвместява. Режим на
гласуване.
Колеги, тъй като във времето на гласуване не успяхме да
гласуваме, преди да подложа отново на гласуване госпожа
Мусорлиева иска думата.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, не може да
делим хората от малката ни администрация и да ги скарваме. Или
правим списък на абсолютно всички от администрацията, които
съвместяват длъжности, или нищо не правим. Откъде накъде
гласуваме за едни хора пари, за други – не? Това на нищо не
прилича!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, тъй като не бих желала за протокола да бъдем въведени в
заблуждение, имаше списък, на работно заседание въведохме
принцип. Искам да ви припомня, че протоколни решения на ЦИК
има само по отношение на три лица, както говорихме на работно
заседание. Няма никакъв проблем днес да решим друго, но
припомням, за да има памет на онова, което сме правили.
Заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Като юрист спокойно мога да кажа,
че тези протоколни решения могат да се допълнят днес с отделно
протоколно решение и всички, които съвместяват длъжности.
Правихме няколко заседания по този въпрос, пред нас имаше
списъци с всички хора, които съвместяват длъжности.
И пак повтарям, да вземем дали протоколно, дали не
протоколно решение – или се дават пари на всички, които
съвместяват и това са почти всички, или – на никого.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, упълномощавам госпожа Мусорлиева да води тази част от
заседанието. Ще дойда след две минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявам се на
колегите, ако не съм била на заседание, докато бях в отпуск. Тогава
си връщам думите назад и ви моля за предложение какво да бъде
гласувано.
Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Госпожо председателстваща,
аз предлагам да прекратим гласуването по тази точка, тъй като без
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председателя на Комисията не може да се гласува, тя все пак
представлява ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване на това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 7 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова); против – 8 (Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, пет
минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, продължаваме днешното
заседание.
Колеги, във връзка с предходното гласуване по предходен
въпрос не сме довършили гласуването си, затова аз моля госпожа
Солакова да направи предложение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в днешно заседание има папка „ДМС”, виждате, съдържа два
файла. По втория файл имаме гласуване, но предлагам да гласуваме
и двата файла, за служителите от администрацията на Централната
избирателна комисия с корекцията по т. 13 от справката PDF
формат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Таня Цанева); против – 1 (Ерхан Чаушев).
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Колеги, приключихме с това гласуване.
Отиваме на последната поредица от гласувания. Колеги,
пропуснах преди малко в предложенията, които се получиха,
предполагам, че в зала ще се получат и други предложения.
Колеги, предлагам и ще подложа на гласуване с госпожа
Манолова, която съвместява и длъжността главен експерт, да бъде
сключено допълнително споразумение за допълнителни 20 процента
от основното възнаграждение на главен експерт.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Таня Цанева); против – 1 (Ерхан Чаушев).
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване при същите условия
за госпожа Богданова, която съвместява и „Човешки ресурси”, и
„Безопасност на труда”. Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 3 (Владимир Пенев, Ерхан
Чаушев, Мария Мусорлиева).
Колеги, гласуването, което правим, е за периода, в който
съвместяват.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева, оттук нататък.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ами за Цветомира Жекова,
съвместява шест длъжности – протокол, международна дейност…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване направеното от госпожа Мусорлиева
предложение. Колеги, гласуваме.
Колеги, отменям гласуването. Моля, конкретизиране.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предвид предложението на
колегата Мусорлиева. Тъй като за госпожа Жекова е предвидено
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възнаграждение за съвместяване и тя съвместява и други длъжности
освен основната, предлагам да гласуваме размер, така както на
останалите колеги от администрацията, тоест 20 процента, минус
размера, който досега и вече получава и което възнаграждение е
включено към възнаграждението, което получава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в тази връзка – и корекция в длъжностната характеристика.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Мартин Райков, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов); против – 2
(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
Благодаря. Колеги, има ли други предложения?
Уважаеми колеги, с това закривам заседанието на
Централната избирателна комисия. Свиквам следващото заседание
във вторник, 10,30 ч.
(Закрито в 16,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

