ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 647
На 26 юни 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за определяне на възнагражденията на
членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в
с. Марчево, община Гърмен.
Докладва: Иванка Грозева
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Ерхан Чаушев
3. Писмо до министъра на правосъдието.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Бойчо Арнаудов,
Севинч Солакова, Емануил Христов,
Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев
4а. Доклади по писма от МВР и постановления на
прокуратури.
Докладва: Ивайло Ивков
5. Доклад относно провеждане на обществена поръчка за
самолетни билети.
Докладва: Владимир Пенев
6. Разни.
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Докладва: Ивилина Алексиева
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Севинч Солакова– секретар.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 17 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение за определяне на възнагражденията на
членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в
с. Марчево, община Гърмен. Докладчик – госпожа Грозева.
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Докладчик – госпожа Ганчева.
3. Писмо до министъра на правосъдието. Докладчик –
госпожа Сидерова.
4. Доклади по писма с докладчици госпожа Ганчева,
господин Арнаудов, госпожа Солакова.
5. Доклад относно провеждане на обществена поръчка за
самолетни билети. Докладчик – господин Пенев.
6. Разни с докладчик аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Първа беше госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в точка втора –
отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Иванова. Заповядайте, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам едно постановление и едно
искане от Областна дирекция на МВР. Мисля, че може да се
докладват в една точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка 4а.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако обичате, да ме включите в
отваряне на запечатани помещения и в доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви
господин Христов. Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Моля да ме включите в
доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Чаушев. Други? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и
допълнен дневен ред.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред, позволете ми, на първо място, да ви информирам, че по
обективни причини от днешното заседание отсъстват госпожа
Мусорлиева, господин Андреев, господин Томов, господин Баханов
и господин Сюлейман. Ще закъснее госпожа Матева.
И, колеги, макар и „на патерица”, позволете ми от мое име и
от името на цялата Централна избирателна комисия да честитим
рождения ден на Таня. Да й пожелаем да бъде жива и здрава, все
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така успешна и много щастие за нея и за цялото семейство.
(Ръкопляскания.)
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Грозева.
Точка 1. Проект на решение за определяне на
възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на
местен референдум в с. Марчево, община Гърмен.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата има писмо, което сме
получили с вх. № МИ-06-3 от 22 юни 2018 г. Първо е пристигнало
по електронната поща, след което днес ми беше предоставен и
оригиналът на писмото. С него ни уведомяват за решение на
Общинския съвет с. Гърмен за произвеждане на местен референдум
в с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, на 19 август 2018
година.
В писмото ни уведомяват, че при изготвяне на план-сметката
за възнагражденията на членовете на ОИК и СИК са взели предвид
възнагражденията, определени с наше Решение № 4950 от 11 януари
2018 г., с което ние сме определили възнаграждения за местен
референдум в с. Баба Тонка, община Попово. И тъй като ни
уведомяват, че с. Марчево има само една избирателна секция с
около 125 избиратели, няма пречка да се съобразим с тяхното
искане. Поради което ви моля да се запознаете с проекта.
Възнаграждението, както знаете, е еднократно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, не виждам коментари.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
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Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Уважаеми колеги, номерът на току-що взетото решение е
5093-НР.
Преминаваме към точка втора от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
МИ-14-37 от 22 юни 2018 г. от кмета на община Оряхово с молба за
разрешаване отваряне на запечатани помещения. Във връзка с
посоченото от него наше писмо по отношение на заявленията за
достъп до обществена информация ни моли за разрешение за
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от произведените местни и европейски избори от
2007 г. насам.
Колеги, първоначално щях да ви предложа проект на
решение за отваряне, но ви предлагам, ако не възразявате, да спазим
практиката, която сме установили досега, да уточняваме къде точно
се намира помещението, да се индивидуализира. Тоест в оперативен
порядък да се свържем и евентуално за следващото заседание след
направеното уточнение да разрешим отварянето на запечатано
помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам други
становища, процедираме така.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За момента за сведение. Ще се
свържа с общината да направят уточнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Иванова. Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централна
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЦИК-14-22 от 21
юни 2018 г. от кмета на община Стамболийски, с което той ни моли
да разрешим достъп до запечатано помещение, което се намира в гр.
Стамболийски, ул. „Георги Стойков Раковски” № 29, мазе, в което
се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори
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за народни представители на 12 май 2013 г., от произведените
избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. и от
националния референдум на 27 януари 2013 г.
Искането е във връзка с необходимостта от извършване на
експертиза и предаване на книжата и материалите на „Държавен
архив”, гр. Пловдив.
Колеги, предлагам ви стандартен проект на решение, с което
да разрешим отварянето на запечатаното помещение, като се
съобразим с изискванията на наше Решение № 4387-НС от 2 март
2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Уважаеми колеги, номерът на току-що взетото решение е
5094-НС.
И следващ докладчик по тази точка е господин Христов.
Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, получили сме писмо от кмета на община Ситово. То
е с искане за отваряне на запечатано помещение, което се намира на
ул. „Трети март” № 66 и в което се съхраняват книжа и материали
от националния референдум на 27 януари 2013 г., от изборите за
народни представители от 5 октомври 2014 г., от изборите за
членове на Европейския парламент от Република България в 2014 г.,
от изборите за общински съветници и кметове в 2015 г.
Искането за отваряне е във връзка с две неща. Първото е за
експертиза и за предаване на книжата и материалите в „Държавен
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архив” от националния референдум в 2013 г. и от изборите за
народни представители в 2014 г. и в същото време е във връзка с
наше писмо № 06-297 от 22 май.
Така че във връзка и с двете съм подготвил проекта за
решение със съответните указания, затова предлагам Централната
избирателна комисия да вземе решение да одобри искането за
отварянето на помещението за експертизата и едновременно с това
за обработката на информацията, която сме изискали от тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложения ни проект на
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, това решение е с № 9055-ЕП/НС/МИ.
Колеги, с това изчерпихме точка втора от дневния ред.
Продължаваме с точка трета – писмо до министъра на
правосъдието. Заповядайте, госпожо Сидерова.
Точка 3. Писмо до министъра на правосъдието.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, писмото е в моя папка. Това
е писмо до госпожа Цецка Цачева във връзка с наблюдението, което
върви по делото Петков, Димитров във връзка с неизпълнение от
Централната избирателна комисия на решение на Върховния
административен съд, свързани с изборите за народни представители
в 2001 г.
Въпросите, които са ни поставени, се намират в моя папка от
заседанието на 21 юни. Въпросите са няколко основни групи. Те са
свързани преди всичко с това дали има възможност в последните
дни преди изборите да бъдат изваждани кандидати за народни
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представители от листите и дали в този случай те имат достатъчен
срок за правна защита.
Ние сме отговорили на всички въпроси. Сега ще ви ги
прочета в резюме. В тази връзка аз се запознах и с решение
№ 17/2001 г. по конституционно дело № 13, заведено от Димитров с
оспорване на изборните резултати, в което е описана цялата
ситуация.
По силата на чл. 46 от Конвенцията високодоговарящите
страни са задължени да изпълняват решенията на Европейския съд
по правата на човека по всяко дело, по което са страна.
Наблюдението върху тяхното изпълнение се осъществява от
Комитета на министрите на Съвета на Европа, който периодично
изисква информация за планираните и предприети мерки от
правителствата на страните членки.
По-нататък в писмото, което е отправено до българската
държава, пише, че Съдът в Страсбург е констатирал нарушение на
два члена от Европейската конвенция за защита правата на човека.
На първо място, нарушение на чл. 3 от Протокол № 1 към
Конвенцията. Поради неизпълнение от страна на Централната
избирателна комисия на влезли в сила решения на Върховния
административен съд, по силата на които тримата жалбоподатели е
следвало да бъдат възстановени в кандидатските листи за участие в
парламентарните избори в 2001 г. В тази връзка именно е решението
на Конституционния съд, който макар и да е отказал да се занимава с
жалбата на депутатите, е констатирал, че е трябвало да се приложат
първичните решения на Районната избирателна комисия в Разград,
тъй като останалите са отменени или обявени за недействителни.
На второ място, Съдът в Страсбург е констатирал липсата на
ефективно средство за защита в българското законодателство за
оплакването на жалбоподателите по чл. 3 от Протокол № 1 от
Конвенцията. Установил е и нарушение на чл. 13 от Конвенцията,
който е да има осигурена възможност за защита.
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По отношение на потенциалната възможност за установяване
на недопустимост на регистрация на кандидатите през последните
няколко дни преди парламентарните избори моля да посочите вида
на действията, които ЦИК е компетентна да предприеме в сходни
ситуации. В този контекст моля да уточните дали Централната
избирателна комисия е длъжна да заличи недопустимия кандидат
или е компетентна да го задържи в кандидатската листа на партията.
Ако Централната избирателна комисия е компетентна да заличи
кандидат от кандидатска листа няколко дни преди парламентарните
избори, моля да посочите дали в такива ситуации кандидатите
разполагат с достатъчно време за обжалване на решението на
комисиите и да получат изпълнение на съдебните решения, взети по
техния въпрос.
По отношение на възможността политическите партии да
оттеглят кандидат от кандидатска листа на партия, трябва да се
отбележи, че съгласно действащото законодателство ако кандидатът
на партия отпада или трайно не може да участва в изборите,
партията може да го замени с друг кандидат не по-късно от седем
дни преди изборите. Поради това моля да уточните дали в подобна
ситуация кандидатите имат достатъчно време да обжалват
решенията на избирателните комисии (очевидно става дума за тези
от тях, които са в трайна невъзможност, починалите няма как да си
търсят правата) и да обжалват решенията на комисиите за оттегляне
на регистрацията им или по недопустимостта на регистрацията на
нов кандидат и да бъдат изпълнени решенията на съда преди
изборния ден.
Горепосочените пояснения са важни, тъй като Европейският
съд е установил, че по отношение на отделни кандидати начинът на
оспорване на резултатите от изборите… Всъщност се преповтаря
бездействието на Централната избирателна комисия (тогавашната)
за избори за народни представители, тъй като тогава нямаше
постоянно действаща Централна избирателна комисия, а се
създаваше комисия ад хок за всеки отделен избор.
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Ето защо съм подготвила този отговор, в който доста
пространно даваме какви са възможностите на Централната
избирателна комисия, кога приключва възможността на партиите да
заличават кандидат в листа, а тази възможност приключва към 32-ия
ден преди регистрацията, като има възможност към 30-ия ден да
бъде извършена на мястото на отказал се кандидат, но не по искане
на партията, а ако по своя воля се откаже, да бъде предложено ново
лице, както и възможността в седемдневния срок на мястото на
починал или на изпаднал в трайна невъзможност да участва в
изборите, да бъде предложен друг кандидат.
Отделно от това съм посочила и всички останали случаи, в
които Комисията е оторизирана от закона да заличи кандидат в
листа поради неизпълнение на изискванията на чл. 254, ал. 1 и 4 от
Изборния кодекс. Става дума за случаите, когато кандидат от листа
на партия/коалиция е регистриран в повече от два многомандатни
изборни района или от повече от една политическа сила, било
партия или коалиция, а някъде и от името на инициативен комитет.
Аз говоря в момента за ал. 1, която касае кандидатите на
политическите сили – партии или коалиции, а в ал. 4 е изискване
независим кандидат да бъде регистриран само от един инициативен
комитет и само в един изборен район.
Разгледани са тези ситуации, както и възможностите, които
са разписани в чл. 258 и 259.
Реално това става най-късно към срока, в който се приключва
преглеждането и на списъците в подкрепа на независим кандидат.
Към този момент се изчистват всички листи и реално кандидатите
имам възможност за защита чрез обжалване на решенията на РИК,
съответно на ЦИК.
Написала съм също така, че недопустимостта на
регистрацията се оценява още към крайната дата на регистрациите –
32 дни преди изборния ден.
Ако искате, да чета точка по точка, но според мен е добре
всеки сам да погледне текста.
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Моят цел е била да кажа, че в момента освен разпоредбите на
закона, както виждате е и казано, ние имаме и правомощия да
създаваме правила и сме уредили със своите принципни решения,
които играят ролята на правила, всички тези въпроси допълнително.
За което предлагам към писмото да приложим и принципните
решения.
Съгласно Изборния кодекс съществуват няколко хипотези,
при които не може да бъде изваден от регистрирана листа, а може да
бъде заличен или да бъде анулирана регистрацията му.
(Обсъждане извън микрофон.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Разбрах предложенията. Става така.
Абзаца, който говори за единствената правна възможност на чл. 254,
го преместваме след т. 5. Следващият абзац го разбиваме с двете
хипотези за предлагане на мястото на заличения какво може да стане
в 30-дневния и в седемдневния срок. След което идва вече
недопустимостта на регистрацията.
Въпросът е зададен с израза „недопустимост” и след като
така е зададен въпросът, аз така трябва да отговоря. Недопустима е
регистрацията, ако няма налице пасивно избирателно право. Това
съм го пояснила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, тъй като въпросът е комплексен, в момента четем
задълбочено предложения отговор, както и поставените въпроси.
Колеги, за да се запознаем в детайл, давам 10 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, последни уточнения? Не виждам.
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Моля, госпожо Сидерова, преди да подложа на гласуване да
кажете корекциите.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, след обсъждането
се приеха следните промени в редакцията.
В първия абзац вместо на основание на протоколно решение
на ЦИК се вписва, че във връзка с писмо (ще се цитира и писмото)
на Министерството на правосъдието, като се разменят местата на
ЦИК и РИК относно обжалването на техните решения.
В т. 2 вместо „с решение на РИК” става „с решение на ЦИК”.
На втора страница сегашният абзац, който следва т. 7, минава
преди т. 7; сегашната т. 7 става нов абзац, тъй като се разглеждат
нови правни възможности, които не са свързани с констатиране и
обявяване на недействителност. Те ще бъдат разписани, като е ще
има едно първо тире, че при отказ на регистрация в 32-дневния срок
може да бъде предложен друг кандидат на мястото на отказания за
регистрация. В 32-дневния срок ако самият кандидат се откаже от
регистрацията, може да бъде също предложен друг. И третата
възможност – така както е разписана.
И в последния абзац ще остане само първото изречение, а
второто и третото изречение ще отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, който е съгласен с това писмо, моля да
гласува с вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, с това изчерпихме точка трета от дневния ред,
преминаваме към точка четвърта – доклади по писма. Първи
докладчик е госпожа Ганчева.
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Точка 4. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще ви докладвам поредица
от писма, които са във връзка със заявленията за достъп до
обществена информация и писмото по т. 1, което препратихме до
общините, и касаят или предоставяне на информация, или и във
връзка с отварянето на запечатаните помещения с оглед нашите
решения. Докладвам ги за сведение и обобщаване съгласно наше
предходно протоколно решение от сътрудника ни в „Регистри”.
Докладвам вх. № МИ-06-299/118 от 22 юни 2018 г. То е от
кмета на община Карнобат. Приложено ни се изпраща заповед,
протоколи за отваряне на запечатано помещение и съответно
решение за достъп до обществена информация ведно с приложената
искана информация, заверени копия.
Докладвам вх. № МИ-06-299/117 от 21 юни 2018 г. от кмета
на община Опан, който ни отговаря с копие до заявителките, че
информацията не е налична и не може да бъде предоставена.
Входящ № МИ-06-299/122 от 25 юни 2018 г., което е
получено и под вх. № МИ-06-299/119 от 22 юни 2018 г. от кмета на
община Исперих. То е в оригинал и по електронната поща и е във
връзка с нашето решение за отваряне на запечатано помещение.
Установило се е, че на територията на община Исперих няма
регистрирани европейски граждани, като изрично посочва, че
информацията касае избори за членове на Европейския парламент от
Република България през 2014 г. и от изборите за общински
съветници и кметове през 2015 г., тъй като на основание чл. 296 във
връзка с чл. 352 бюлетините и екземплярите от протоколите,
предназначени за Общинската администрация, и останалите книжа
се съхраняват до изборите от съответния вид. Посочва, че
настоящото писмо има характер на писмена информация, не и на
разрешение на достъп до обществена информация.
Докладвам вх. № МИ-06-299/116 от 21 юни 2018 г. от община
Долна Митрополия. Приложено са ни изпратили копие от заповедта
и протоколите за отваряне на запечатано помещение.
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Докладвам вх. № МИ-06-299/121 от 25 юни 2018 г.
Приложено са ни изпратили отговор на заявление за достъп до
обществена информация.
Докладвам ви писмо с вх. № МИ-06-299/120 от 25 юни
2018 г., получено по електронната поща, във връзка с заявлението за
достъп до обществена информация. Писмото е от кмета на община
Стражица.
Докладвам вх. № МИ-06-299/115 от 21 юни 2018 г. писмо от
кмета на община Стралджа във връзка с Решение № 5083 от 12 юни
2018 г. на ЦИК. В изпълнение на това решение са ни приложили
заповеди и протоколи от отварянето на запечатаното помещение,
както и справка за броя гласували европейски граждани на местните
избори и изборите за Европейски парламент в България от 2011 г.
насам за община Стралджа, област Ямбол.
Това е във връзка с това заявление, като в папката във
вътрешната мрежа току-що ми беше предадена от сътрудника в
„Регистри” господин Пенев информация, обобщена в табличен вид,
със съответните изписвания въз основа на нашите протоколни
решения: колко общини са изпратили информация, кои от общините,
на които сме разрешили достъп до запечатани помещения, са
върнали и кои – не. Моля да се запознаете. За яснота, доколкото ми
беше обяснено, той е повдигнал в различни цветове – зелено и
червено: там, където липсва информация, е в червено, там, където е
предоставена, е в зелено.
Докладвам го за сведение и запознаване и при възникнали
въпроси, да ги разгледаме.
Колеги, връщам доклада на писмо с вх. № ЦИК-07-101 от
18 юни 2018 г. и вх. № ЦИК-07-101/1, това е преводът на писмото.
Докладвах го на заседанието на 21 юни за сведение и запознаване.
Това е писмото, което ни е изпратено от ГД „Правосъдие и
потребители” на Европейската комисия, като се сочи, че тяхното
звено отговаря за координацията на избирателните права на
гражданите на Европейския съюз съгласно избирателното
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законодателство на Европейския съюз. Предвид предстоящите
европейски избори се опитват да определят националните
министерства, които надзирават органите за управление на изборите
на държавите членки, за да са сигурни, че данните за контакт, които
имат за експертната група по избирателни въпроси и други свързани
инициативи, са актуални. Сочат, че ще бъдат благодарни, ако им се
предостави кои органи отговарят за администрирането на
европейските избори в нашата държава и ако е уместно, ако други
избори се администрират другаде и кои министерства са натоварени
с надзора над тях.
Съгласувано с председателя съм се опитала да ви предложа
проект на отговор, който е във вътрешната мрежа в моя папка.
Проектът на отговор е до господин Тим Ближхем. Общо взето съм
възпроизвела текстовете от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз имам съвсем малки добавки.
Струва ми се, че във втория абзац трябва да посочим ЦИК, защото
ние сме разписали какво правят другите органи, а не сме казали
Централната избирателна комисия какво прави.
И ми се струва също, че можем да се ограничим с точки 1, 2,
3 и 48.
Понеже сме започнали с подробно изброяване на
правомощията по организационно-техническата
подготовка,
предлагам в този абзац да сложим или преди Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, или след това,
докладчикът ще прецени къде, че съставянето на избирателните
списъци части първа и втора се извършва от общинските
администрации. Защото това е много важно и е точно това, което те
питат.
И може би там, където пишем за Главна прокуратура, вместо
думите „щабовете” да използваме „екипите” – както прецени
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докладчикът. Но ми се струва, че те имат правомощия и в изборния
ден и следят за спазването на закона в изборния ден.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз изцяло съм възпроизвела текста
от закона със скобичките, които са в Изборния кодекс по отношение
на щабовете. По отношение на общинските администрации, няма
проблем, възприемам го за по-голяма яснота. Само не можах да
разбера предложението по отношение на правомощията на ЦИК –
дали да изписваме всичко по чл. 57?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да обобщим правомощията, които са
в точки 1, 2, 3 и обхващат всичко останало, и т. 48. Ако докладчикът
прецени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така изготвеното писмо ведно с
допълненията, направени в зала, и, разбира се, неговия превод на
английски.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Моля, продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, последният ми доклад е
отново за предстоящата конференция на АСЕЕЕО в Литва, Вилнюс.
Досега никой колега не е заявил желание за участие, ако няма
готовност сега, да го направи на следващо заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, позволете ми свързан доклад с този. Разпределих го на себе
си, а не на госпожа Ганчева поради причина, която след малко ще ви
представя.
Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № ЦИК-07-76-2 от 22
юни 2018 г. Текстът все още не е преведен на български, но държа
своевременно да ви го докладвам. Това е актуализираната към
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днешна дата, но не пълна програма на събитието във Вилнюс. И с
оглед на факта, че съм член на Изпълнителното бюро на
организацията в тази все още проектопрограма в модул „Дискусия
около кръгла маса „Как да направим изборния процес по-сигурен” са
предложили да бъда модератор. А с оглед на финала и
заключителния документ от тази конференция са предложили да
бъда говорител в заключителната фаза.
Уважаеми колеги, с оглед на това заявявам свое участие във
Вилнюс.
Уважаеми колеги, с това се изчерпиха докладите на госпожа
Ганчева. Следващ докладчик е господин Арнаудов, след това е
госпожа Солакова. Давам думата на господин Арнаудов.
Упълномощавам госпожа Солакова да води.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, на миналото
заседание ви докладвах едно писмо от заместник-председателя на
Комисията за противодействие на корупцията, с което изискваха от
нас определени документи. Тогава ви го докладвах за запознаване и
за подготовка на необходимите документи. Към настоящия момент
документите са подготвени. Подготвено е и едно придружително
писмо, което се намира в моя папка в днешно заседание. Моля да го
погледнете. Там е изброено изчерпателно какви документи
изпращаме.
Изпращаме 81 акта, които Централната избирателна комисия
е съставила, заедно с писмата до областния управител на област
София, както и неговият отговор какво е свършено по този въпрос.
Освен това изпращаме стенографските протоколи от
заседанията на Централната избирателна комисия, които са
поискани; сигналите, подадени от Стефан Манов; писмата, които
сме изпратили на областния управител, които са три на брой;
писмото до министър-председателя на Република България; и
удостоверението на Стефан Манов, който е регистриран като
наблюдател; както и доклада относно организацията и провеждането
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на избори в периода 2015-2017 г. на Централната избирателна
комисия, който също така е публикуван на страницата на ЦИК.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чухте
доклада на колегата Арнаудов, документите, които се изпращат и са
описани в писмото. Не виждам желаещи за бележки и коментари.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Преминаваме към следващ докладчик – госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
писмото, което получихме от министъра на регионалното развитие с
предложение за сграда на Централната избирателна комисия, на
вниманието и за обсъждане, този път помолих и проследих в папка
„Сгради” писмото да бъде публикувано. То е с вх. № ЦИК-04-30 от
15 юни 2018 г., намирало се е в рубриката „Изходящи и входящи”.
В тази връзка, тъй като беше възложено на госпожа
Манолова, тя е провела разговор с главния секретар на Областна
администрация – София, за организиране на огледа и са се разбрали,
че до тях специално писмо не следва да пишем, тъй като имат
готовност да окажат такова съдействие. Само да ги информираме,
писмото да бъде копие до тях.
Изпращаме писмо до министъра на вътрешните работи, до
Държавна агенция „Национална сигурност” и до Националната
служба за охрана с копие до председателя на Народното събрание,
министъра на регионалното развитие и областния управител на
област София с искане да ни окажат съдействие с експертно
присъствие при извършването на огледа на тази сграда.
Аз ви предлагам проектописмото, което е изготвено, със
съответната редакция да го гласуваме и да го изпратим. В папката
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сигурно има подготвено и проектописмо до „Информационно
обслужване”. На този етап ви предлагам да изпратим само до
ведомствата с оглед на специализираната помощ, която ще получим
от тях като експертна оценка, а когато Централната избирателна
комисия прецени, че тази сграда е подходяща за нея, тогава
естествено ще помолим „Информационно обслужване” да извършат
оглед и да кажат какви дейности са необходими за предприемане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме по
електронната поща заявление за участие в процедурата за подбор на
главен специалист-домакин от „Заплата БГ”. Докладвам за сведение.
Предлагам по същия начин кандидатът да бъде уведомен да подаде
документите си в Централната избирателна комисия съгласно
одобрената процедура по обявлението.
Моля да погледнете докладна записка вх. № ЦИК-09-122 от
26 юни 2018 г. за изменение и допълнение на длъжностната
характеристика на длъжността „Асистент на председателя на
Централната избирателна комисия”. Докладвам ви го за сведение,
защото имаме освен предложението, предложение за промяна в
щатното разписание, имаме предоставена информация във връзка с
докладната записка, предложение относно статуса на колегата от
администрацията. И с оглед и на въпросите, които трябва да бъдат
обсъдени, е необходимо време за запознаване и за обсъждане.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-121 от 25 юни 2018 г. за
извършване на промяна по бюджета на Централната избирателна
комисия и уведомяване на министъра на финансите. Изготвена е
промяна в бюджета на Централната избирателна комисия за м. май и
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за м. юни 2018 г. във връзка с одобрените средства за заседания и
дежурства на общинските избирателни комисии в размер на 16985
лв. с последиците от това за увеличаване на трансферите, съответно
намаляване със същата сума на „Издръжка”, включително и на
максималния размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2018 г.
Това изменение в бюджета е приложено и подлежи на
утвърждаване от председателя на Централната избирателна комисия
след решението на ЦИК.
Предлагам да одобрим промяната в бюджета и да уведомим
министъра на финансите с писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папка „Покани” имаме
покани за семинари или обучения. Имаме един Бюлетин от „Джоб
тайгър” по електронната поща. Имаме покана и за личните трудови
досиета във връзка със защитата на личната данни. Предоставено е и
на директора на „Администрация”.
Имаме една покана от Агенцията за обществени поръчки за
участие в проучване. Аз ви я докладвам за сведение и поканата да
бъде предоставена за преценка и евентуално предложение от
госпожа Манолова.
Колеги, докладвам докладна записка вх. № ЦИК-09-119 от 25
юни 2018 г. Знаете, че във връзка с извършена проверка в
Централната избирателна комисия от длъжностно лице от
Централния държавен архив с изготвен и подписан от двете страни
констативен протокол имаме предложение за изпълнение на някои
дейности с посочени срокове.
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Във връзка с възложена задача от госпожа Манолова са
предоставени предложения за състав на постоянно действаща
експертна комисия към Централната избирателна комисия по Закона
за националния архивен фонд с посочени задачи на тази комисия с
определени срокове за изпълнение на някои от задачите, които
изискват изготвяне и на вътрешни актове, включително и за
определяне на длъжностно лице от администрацията да изпълнява
функциите на завеждащ учрежденския архив.
Тъй като срокът по констативния протокол, с който ние се
съгласихме, е 1 юли 2018 г., съвсем своевременно администрацията
подготви и представя тези предложения на нашето внимание.
Предлагам да ги одобрим, за да можем и да спазим срока. И може би
следва да се направи и съответното уведомление.
Аз нямам предложение за промени в състава на експертната
комисия. Предлагам да я одобрим, така както е и предложението на
директора на дирекция „Администрация”. Задачите, разбира се,
произтичат от нормативната уредба, регулираща обществените
отношения в тази връзка, включително и по предложението госпожа
Богданова да бъде определена да отговаря за учрежденския архив в
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Румен Цачев, Севинч Солакова); против – 1
(Ерхан Чаушев).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно
становище от Милена Радославова, юрисконсулт, с вх. № ЦИК-09120 от 25 юни 2018 г. във връзка с Регламента за защита на личните
данни. Тя подробно обяснява на Централната избирателна комисия
какви задачи има, какви документи публикува на страницата си,
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включително регистри, сред тях как са групирани личните данни –
някои задължителни, други – не.
Предлага да се приемат Вътрешни правила за ЦИК за
заличаване на личните данни занапред с оглед на това, че и в
съответните документи е редно да бъдат заличавани личните данни,
което и към настоящия момент ние изпълняваме.
Съгласно Регламента предлага Централната избирателна
комисия да обмисли възможността регистри от конкретен вид
избори (но явно не е имала възможност да направи проверка кои все
още фигурират публикувани на нашата страница) да бъдат
премахвани след произвеждането на следващите избори от същия
вид. Може би не дори в този срок, когато е изпълнена целта на
събраните данни, ако, разбира се, Централната избирателна комисия
не приеме, че е в обществен интерес тази информация да
продължава да стои, предложението е да бъде премахвана от
страницата на Централната избирателна комисия.
Предлагам и този въпрос да бъде част от Вътрешните
правила, защото има резон да се вземе решение в тази връзка от
Централната избирателна комисия.
Докладвам ви го за сведение и за възлагане на изготвяне на
проекта на Вътрешни правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:Уважаеми
колеги, тъй като въпросът изисква и преценка на Регламента, аз ви
предлагам едномесечен срок и след един месец ще разглеждаме
проекта на Вътрешни правила.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-0236 от 21 юни 2018 г. във връзка с нашето писмо, с което помолихме
да осигурят зала за провеждане на заседания на Обществения съвет.
Председателят на Народното събрание ни уведомява, че нямат
възможност за предоставяне на такава зала. Освен това напомнят, че
Централната избирателна комисия следва да освободи помещенията
поради недостиг за самото Народно събрание на такива помещения
и работни места във връзка с извършван ремонт.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, във връзка с тази преписка предлагам да уведомим
Обществения съвет, че няма да бъде предоставена допълнителна
зала. Поемам ангажимента аз да ги уведомя.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – това е
господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз ще бъда по-кратък.
Получили сме писмо заедно с приемно-предавателен протокол от
„Информационно обслужване”. Писмото е с вх. № ЦИК-00-549 от 25
юни. То е във връзка с изпълнението на Договор № 17 от 9 юни
2017 г. Ще припомня, че това е договорът, който е сключен между
Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване”
за поддържане на интернет страницата на Централната избирателна
комисия, а в самия договор е залегнало, че този договор трябва да се
отчита на всеки три месеца, като периодът за отчитане обикновено е
24-то число на всеки трети месец до 23-то число на следващите три
месеца.
В случая е представен приемно-предавателен протокол за
периода от 24 март 2018 г. до 23 юни 2018 г. заедно с един
компактдиск, в който са включени всички промени, които са били
извършени в сайта на Централната избирателна комисия (то е като
архив).
Затова аз предлагам Централната избирателна комисия да
вземе решение, че одобряваме приемно-предавателния протокол, в
който пише, че всички дейности по договора са извършени в срок и
с договореното качество в пълен обхват и срокове и да
упълномощим председателя на Централната избирателна комисия и
секретаря да подпишат приемно-предавателния протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
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Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, по тази точка следващ докладчик е
госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-11-39 от 25 юни 2018 г., изпратено по електронната поща на
ЦИК. Имаме само адрес на електронна поща, няма имена на
подателя и ви предлагам да остане за сведение. Въпросът е къде се
намира опцията на нашия сайт относно проверка, най-вероятно, на
подписките. Но предвид това, че не е посочен подател, за кои избори
става дума, няма нищо конкретно в този въпрос ви предлагам да
остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Други
становища? Не виждам. За сведение остава.
Господин Арнаудов, моля допълнете доклада си по тази
точка.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
от кмета на община Пещера с вх. № НС-06-27, който във връзка с
наше Решение № 5004 от 20 март 2018 г. ни изпраща копие от своя
заповед и копие от протоколи от отваряне на запечатани помещения.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. И
следващ докладчик – господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За сведение, уважаеми колеги, с вх.
№ ПВР-06-23 от община Шумен ни изпращат документи във връзка
с отваряне на помещение по искане на Районен съд.
Писмо с вх. № ПВР-06-16 също от Шумен във връзка с
оригинални документи по досъдебно производство. Изпращат ни
необходимите документи, заповеди и протоколи за отваряне на
помещение на основание чл. 29 от наше Решение № 3796.
И с вх. № ЧМИ-06-27 от кмета на община Девин също ни
изпраща документите, че са отворили помещение във връзка с
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проведените избори за кмет на кметство с. Беден и са поставили
книжата в това помещение. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, изчерпихме точка четвърта от дневния ред. Преминаваме
към точка 4а. Господин Ивков има думата.
Точка 4а. Доклади по писма от МВР и постановления на
прокуратури.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам за сведение с вх.
№ ПВР-09-54 от 25 юни 2018 г. постановление на Окръжна
прокуратура – Бургас, по отношение на преписка от Районна
прокуратура – Несебър, за една госпожа, лично позната на
председателя на секционната избирателна комисия, която се е
подписала два пъти и в допълнителния списък е вписана по
невнимание. Оказва се и те гарантират, че е гласувала само веднъж.
Така че, за сведение. То е и с копие до Централната избирателна
комисия.
И следващо писмо с вх.№ ПВР-04-02-21, което може да
видите в папка с моите инициали – отговор до ОД на МВР –
Пловдив, с който им казваме, че избирателните списъци и другите
книжа се съхраняват в запечатани помещения в съответната
общинска администрация, откъдето могат да ги изискат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова).
Благодаря.
Колеги, изчерпихме тази точка. Продължаваме с точка
пета – доклад относно провеждане на обществена поръчка за
самолетни билети. Заповядайте, господин Пенев.
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Точка 5. Доклад относно провеждане на обществена поръчка
за самолетни билети.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както знаете, обявена е
процедура за обществена поръчка за избор на доставчик на услугата
по осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване. Както
знаете, срокът за подаване на оферти по тази обществена поръчка
беше удължен, той изтече вчера в 17,30 ч, но дори в удължения срок
не е подадена друга оферта, така че към настоящия момент е
постъпила една-единствена оферта с вх. № ЦИК-06-11 от 15 юни
2018 г. днес 14,30 ч. следва да се отвори постъпилата оферта,
поради което е необходимо да бъде назначена комисия, която да
извърши съответните действия и процедури по Закона за
обществените поръчки.
Предлагам ви състав на комисия (това са моите предложения,
разбира се, всеки може да направи други): за председател колегата
Росица Матева; за членове: колегите Мария Бойкинова, аз, господин
Желязков, главен юрисконсулт, и външен експерт Огнян
Секирански, който е подпомагал
дейността на Централната
избирателна комисия и при предходни такива поръчки.
Предлагам ви срока, в който комисията да извърши
съответните дейности и да приключи с протокол, с който да обяви
дали избира или не избира изпълнител, да бъде 3 юли, вторник.
Предлагам също така да одобрим договор, който да бъде
сключен с външния експерт.
Всички материали са публикувани във вътрешната мрежа в
моята папка.
Предлагам ви да одобрим проекта на договор, който е
публикуван там, да упълномощим председателя на Централната
избирателна комисия да подпише този договор и да одобрим
възнаграждението така както е предложено в проекта на договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
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Уважаеми колеги, тогава ан блок подлагам на гласуване
всички предложения.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, пропуснах да
предложа резервни членове за комисията. Ако колегите не
възразяват, нека това да бъдат колегите Кристина Стефанова и
Бойчо Арнаудов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това допълнително предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, изчерпихме и тази точка от дневния ред. Продължаваме със
следваща точка Разни, в която докладчик съм аз.
Точка 6. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, бих искала да ви информирам, че от Министерството на
Българското председателство на Съвета на ЕС, Столична община,
Министерството
на
културата,
Софийска
филхармония,
Симфоничния оркестър на БНР и Националния дворец на културата
в качеството ми на председател на ЦИК съм поканена на концерт за
закриване на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.
на 27 юни 2018 г.
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Колеги, щастлива съм, че ЦИК е поканена да участва. За
съжаление и с оглед служебната ни командировка няма да можем да
участваме в закриването.
На второ място, колеги, ви докладвам за сведение и
запознаване вх. № ЦИК-05-41 от 22 юни 2018 г. Това е протокол за
резултатите от проведено обсъждане на факти и обстоятелства с
представители на одитната организация.
Уважаеми колеги, с оглед на факта, че господин Томов
отсъства позволете ми да докладвам една негова преписка, която се
намира в неговата папка. Преписката с вх. № ЦИК-12-11. Това е
информация от Обществения съвет към Централната избирателна
комисия в резултат от проведена среща на Комисията със Съвета,
конкретизиране и прецизиране на проектите, които Общественият
съвет предлага да се реализират.
Моля ви, колеги, за сведение и за запознаване, за да може да
бъде върната тази точка в дневния ред на последващо заседание.
И на второ място, колеги, отново в папката на господин
Томов е публикувана покана за 26 юни от 15 до 17 ч., вх. № ЦИК-1241 от 21 юни 2018 г., която покана, колеги, ви беше изпратена по
електронната поща.
С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия. Свиквам следващото редовно заседание на
Комисията тук в тази зала следващия вторник от 10,30 ч.
(Закрито в 12,35ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Стойка Белова

