ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 650
На 10 юли 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад във връзка с одитен доклад на Сметната палата и
писмо.
Докладва: Мария Мусорлиева
2. Доклад във връзка оглед на сграда на ЦИК.
Докладват: Севинч Солакова, Мария Мусорлиева
2а. Доклад относно на запечатани помещения.
Докладва: Ерхан Чаушев
3. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Румяна Сидерова,
Таня Цанева, Севинч Солакова, Росица Матева,
Георги Баханов, Камелия Нейкова, Цветозар Томов
4. Разни.
Докладва: Мария Мусорлиева
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,

Владимир

Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Мария Бойкинова.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията.
*
ПРЕДСЕДАТЕЛ

*

МАРИЯ

*
МУСОРЛИЕВА:

Здравейте,

уважаеми колеги!
Виждате проекта за дневен ред:
1. Доклад във връзка с одитен доклад на Сметната палата, с
който ще ви запозная.
2. Доклад във връзка оглед на сградата, която ни предлагат
сега. Докладваме аз и госпожа Солакова.
3. Доклади по писма с докладчици: Йорданка Ганчева,
Румяна Сидерова, Таня Цанева и госпожа Солакова.
4. Разни.
Имате ли допълнения към дневния ред? Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, уважаема госпожо
председател, да ме включите в точката доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Други

допълнения? Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това ще бъде
точка 2а – отваряне на помещения.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да включите в доклади по
писма мен и колегата Матева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Включвам ви.
Уважаеми колеги, моля да гласуваме така допълнения дневен
ред. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния
ред.
Точка 1. Доклад във връзка с одитен доклад на Сметната
палата и писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
докладвам ви, че в качеството си на изпълняващ длъжността
председател на ЦИК съм разписала екземпляра от проекта на одитен
доклад № 01-00-20-76-18 за извършен финансов одит на финансовия
отчет на Централната избирателна комисия за 2017 г. На основание
чл. 54, ал. 11 от Закона за Сметната палата Централната избирателна
комисия има право в 14-дневен срок от датата на връчването да
подаде

писмено

становище

по проекта

на

одитен доклад,

предоставяйки допълнителни доказателства. Но такива не се
налагат. В доклада няма възражения относно счетоводната ни
финансова година.
Моля ви, колеги, да се запознаете, и в случай че нямаме
възражения, да върнем едно писмо, както е нормално в отношенията
между институциите, с което да ги уведомим, че нямаме
възражения. Юристите са подготвили проект на писмо, че нямаме
възражения във връзка с доклада.
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Предлагам ви да се запознаете, след което ще гласуваме това
писмо.
Точка 2. Доклад във връзка с оглед на сграда за ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: По втора точка
благодаря на колегите, които ще отидат на оглед на сградата, която в
момента ни се предлага и за която вече медиите информираха и
обществеността.
Ако госпожа Солакова има да каже нещо допълнително?
Няма.
По точка 2а – отваряне на помещения, заповядайте, господин
Чаушев.
Точка

2а.

Доклад

относно

отваряне

на

запечатани

помещения.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-14-14 от
3 юли 2018 г. сме получили искане за отваряне на запечатани
помещения от община Смолян. В помещенията се съхраняват
изборни книжа и материали от изборите за народни представители в
2014 г. и референдума от 27 януари 2013 г. Иска се да се отворят,
съответно да се извърши експертиза и да се предадат на „Държавен
архив”.
Във вътрешната мрежа в моята папка има проект на решение,
което е по стандарт и по същество разрешаваме отварянето на
съответното помещение и им указваме да изпълняват наше Решение
№ 4387, т. 21. След извършване на съответните действия да ни
уведомят за тях и да ни изпратят съответните процедури и
документи.
Предлагам да приемем решение, с което да разрешим
отваряне на помещенията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
въпроси и мнения имате ли? Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
Номерът на решението ви, уважаеми господин Чаушев, е
5101-НС/НР.
Минаваме към следваща точка – доклади по писма. Госпожо
Сидерова, заповядайте.
Точка 3. Доклади по писма.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
МИ-06-299/137 от 9 юли 2018 г. от община Раковски, област
Пловдив, към което са приложени заповед на кмета на общината за
определяне комисия за отваряне на помещения, в които се
съхраняват изборни книжа и материали, и процедурите за отваряне
на помещенията, като в протокола са направени изискуемите
констатации в такъв случай.
Отделно от това община Раковски ни отговарят, че към
настоящия момент в Общинската администрация – Раковски, няма
данни за вписани в Част втора на списъците за гласуване в изборите
за общински съветници и кметове и за Европейски парламент.
Докладвам ви го за сведение, но ви моля да ми дадете картбланш да
говоря с общината да си оформят както трябва отговора за двете
научни работнички, които искат информация. Да им отговорят, че от
2007 г. насам не е имало регистрирани (ако наистина не е имало,
защото към настоящия момент никой не ги пита дали има
регистрирани, тъй като не може да има такива).
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Благодаря,

госпожо Сидерова.
Колеги, имате ли възражения?
РУМЯНА СИДЕРОВА: В служебен разговор по телефона ще
свърша същата работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
Госпожа Таня Цанева – заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, получили сме в
оригинал документи от кмета на община Раковски. Уведомява ни, че
са извършили отваряне на запечатани помещения и преместване на
изборни книжа и материали от 2017 г. за народни представители и за
президент и вицепрезидент в 2016 г. съгласно наше решение от 15
май 2018 г., с което сме дали разрешение да бъдат отворени тези
помещения. Входящият номер е вх. № НС-06-23 от 6 юли 2018 г. За
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви,
уважаема госпожо Цанева.
Заповядайте, уважаема госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувано едно писмо, което изпратихме на 6 юли 2018 г. до
главния секретар на Народното събрание във връзка с огледа на
сградата Резиденция Банкя. Предлагам за последващо одобрение на
разходите, които, както в такива случаи е обичайно, са за сметка на
Централната избирателна комисия за гориво и командировъчни на
водача.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
Режим на гласуване на разходите.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
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Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна
записка вх. № ЦИК-09-133 от 5 юли 2018 г. относно изготвени
документи за изготвяне на обществена поръчка за преводачески
услуги за нуждите на Централната избирателна комисия. Докладвам
ви за сведение документацията днес, тъй като тя е обемна. Господин
Желязков ме увери, че няма разлика с условията за тази обществена
поръчка от миналата година. Срокът на договора, който все още
тече, е 28 август, мисля, че имаме време за запознаване и на
следващо заседание за приемане на решението за откриване на тази
процедура и одобряване на документацията.
Моля да се запознаете.
Докладвам ви докладна записка вх. № ЦИК-09-136 от 9 юли
2018 г. за подновяване на удостоверение за електронен подпис на
Николай Желязков и на Жасмина Пеовска. Общият разход е около
140 лв. без ДДС. Средствата са налични.
Подготвено

е

и

проектописмо

до

„Информационно

обслужване”. Представен е и контролен лист за предварителен
контрол.
Моля за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Режим

на

гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Входящ № ЦИК-09-137 от 9 юли
2018 г. Това е докладна записка от госпожа Богданова, главен
юрисконсулт, и Гергана Младенова - главен счетоводител, относно
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утвърждаване на средствата за СБКО за 2018 г. Съгласно
постановлението за изпълнение на бюджета за 2018 г., както и
Вътрешните правила, преди провеждане на общо събрание,
Централната избирателна комисия трябва да определи размера на
тези средства за 2018 г., който може да бъде до 3 процента от
утвърдените разходи за основни заплати за лицата.
Виждате, има приложения: списък на юбилярите и едно
приложение относно плановите разходи за основните работни
заплати в ЦИК. Три процента от плановия размер е 39 940,26 лв. В
този размер предлагам да определим средствата за СБКО за 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
въпроси, мнения? Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмо от
главния секретар на Министерския съвет с вх. № ЦИК-03-12 от 28
юни 2018 г. относно предложения по проект „Трансформация на
модела на административно обслужване”. Бяхме възложили на
администрацията да извърши съответно проверка и да ни предостави
информация. Такава информация е предоставена от Милена
Радославова и Веселина Тихолова с вх. № ЦИК-09-135 от 6 юли
2018 г. Госпожа Радославова и госпожа Тихолова са направили
проверка по отделните предложени мерки – те са групирани и бяха
посочени и в писмото.
Информацията е много обемна, както и в самата справка е
отбелязано.

Резултатите

от

направените

предложения

са

публикувани в портал за обществени консултации на сайта на
Министерския съвет.
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Всички предложени мерки имат за цел опростяване и
привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за
ограничаване

на

административното

регулиране

и

административния контрол върху стопанската дейност. Съдържат се
конкретни мерки от ведомства и организации, касаещи изменения в
нормативната уредба за постигането на тази цел.
В становището е отбелязано, че всички приложения са
разгледани детайлно и се счита, че не касаят дейността на
Централната избирателна комисия. Докладвам ви информацията за
сведение, не се налага предприемане на следващи действия.
Уважаеми колеги, писмо

вх. № ЦИК-00-551/1 от 9 юли

2018 г. Докладвам ви го за сведение, защото аз съм ви го докладвала
за сведение, предоставено е за запознаване на госпожа Манолова.
Може би администрацията е проявила интерес и е уведомила
организацията, че сме съгласни да участваме в проучване във връзка
с оценка на системата за обществените поръчки в България.
Докладвам

ви

писмото

за

сведение.

Ще

поискаме

допълнителна информация от администрацията.
Във

връзка

с

инвентаризация

на

информационно-

комуникационните ресурси на административните органи. Това е
преписка от май месец, за което на 13 юни получихме достъп до
системата за попълване на исканата информация от Държавната
агенция „Електронно управление”. Знаете, проектът се изпълнява от
Държавната агенция „Електронно управление” със СТЕМО ООД.
Входящ № ЦИК-09-138 от 9 юли 2018 г. На госпожа
Тихолова е възложено изготвянето на съответната информация,
която след одобрение от ЦИК да бъде предоставена. В тази връзка
ви докладвам с оглед на писмото от Държавната агенция
„Електронно управление” с изричното искане и настояване
Централната избирателна комисия заедно с администрацията на
Президента, омбудсмана и Народното събрание задължително да

10
впишат тази информация в Административния регистър по Закона за
администрацията на страницата на Министерския съвет.
Ние изразихме становище от 19 юни 2018 г. до председателя
на Държавната агенция „Електронно управление”, че Централната
избирателна

комисия

не

попада

в

кръга

на

органите

и

администрациите, които следва да попълнят такава информация.
Независимо от това, тъй като и в Държавната агенция „Електронно
управление” все още няма становище по нашето писмо и в
изпълнение на възложената задача още от май месец, госпожа
Тихолова е изготвила тази информация.
Виждате, информацията е по отделни менюта, тя е и по
подменюта и е много обемна. Информацията касае самата
администрация, служители, сгради, помещения, административни
услуги, годишен план, поддръжка на актив, поддръжка на системи,
периферни устройства, масиви за данни, запаметяващи устройства,
контрагенти, фирмени услуги, договори, документи и т.н. Това е вх.
№ ЦИК-09-138 от 9 юли 2018 г.
Тази информация е подписана от госпожа Тихолова,
съгласувано с госпожа Радославова.
Госпожа Тихолова изрично е отбелязала, че поради факта, че
Централната избирателна комисия се помещава в сграда на
Народното събрание и ползва помещения под наем и като се има
предвид, че вътрешната мрежа, която ЦИК използва, е част от
мрежата на Народното събрание, счита, че на този етап освен
наличните дълготрайни материални активи в счетоводния софтуер
не бихме могли да предоставим повече информация по отношение
на информационно-комуникационните ресурси на ЦИК. Такава
информация тя е получила от главния счетоводител госпожа
Младенова и от Стоян Русинов по отношение на софтуерните
продукти, с които разполага Централната избирателна комисия.
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Така изготвената информация е за запознаване и предлагам
работното обсъждане в четвъртък да включи и тази точка, за да
можем да преценим изпращаме ли исканата информация с оглед и на
изразеното становище от Централната избирателна комисия, тъй
като тази информация по справка от госпожа Тихолова се попълва
точно

в

този

Административен

регистър

по

Закона

за

администрацията.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-131 от 5 юли 2018 г. от госпожа
Манолова във връзка с проекта на Държавната агенция „Електронно
управление”, на която сме партньор. Госпожа Манолова ни
уведомява, че няма отработени дни за отчетния период, за което
прилага и проект на писмо – виждате, че за м. юни няма отработени
дни.
Предлагам да одобрим писмото и да го изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Режим

на

гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Нека да кажа за протокола, тъй като е свързано с проекта, в
който ние сме безвъзмездни партньори, ЦИК не получава средства
във връзка с този проект, че е обявен за обществено обсъждане до 12
август.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение и запознаване
докладвам вх. № ЦИК-09-130 от 5 юли 2018 г. от госпожа Манолова
относно обучителен семинар на администрацията на Централната
избирателна комисия. Ще го обсъдим и на работно заседание, още
повече че се налага допълване на тази докладна записка и самата
администрация ще имат съответно предложения.
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Докладвам ви вх. № ЦИК-08-10 от 5 юли 2018 г. Докладвам
ви го само за сведение, защото става дума за оферта модул финансов
контрол. Тъй като от самата преписка не става ясно точно в каква
връзка и какви цели ще изпълни, предлагам да бъде предоставена
допълнителна информация от администрацията, може би от
финансовия контрольор.
Днес ви докладвам вх. № ЦИК-09-132 от 5 юли 2018 г. Това е
докладна записка от госпожа Манолова относно подаване на
отчетите до Националния статистически институт. Знаете, че
получихме две писма, с които ни напомниха, че участваме в
регулярно тримесечно изследване по две теми, като

едната

електронна система е отворена до 19 юли, а другата до 31 юли. Тази
информация е изготвена много навреме, предлагам ви да се
запознаем и на следващото заседание да одобрим изпращането на
така представения отчет. Виждате, първият е за дълготрайните
материални активи. Имаме закупен само един такъв актив в рамките
на 1000 лева. Вторият отчет е за отработеното време, наетите лица и
средствата за работна заплата и други разходи. Миналата година сме
участвали в такова изследване и сме уточнили съответните бройки
по номенклатура, а счетоводно е изготвена информацията за
предоставяне на Националния статистически институт.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Следва господин
Баханов. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МР-06-3/2 от
9 юли 2018 г. по имейла в Централната избирателна комисия е
получено писмо, подписано от Минка Капитанова, кмет на община
Гърмен, и подпечатано с печата на същата община, което е до Розен
Марчев,

председател

на

инициативния

комитет

за

местен

референдум в Марчево, до Общинската избирателна комисия –
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Гърмен, до Териториалното звено на ГД „ГРАО” – Благоевград, до
Централната избирателна комисия.
С това копие, което е изпратено до нас, ни информират, че
Бисер Михайлов, областния управител на област с административен
център Благоевград, е подал жалба до Административен съд –
Благоевград, против решение № 476 по протокол № 38 от 21 юни
2018 г. на Общинския съвет в Гърмен, с което решение е одобрено
провеждането на местен референдум в с. Марчево на 19 август 2018
г., с искане за отмяната му като незаконосъобразно.
Съгласно разпоредбата на чл. 166, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 45, ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация оспорването спира
изпълнението на решението и Общинската администрация – Гърмен,
е

преустановила

организационно-техническата

подготовка

за

провеждането на този референдум.
Предлагам това да е за сведение, тъй като до Централната
избирателна комисия, както казах в началото на доклада си, е
изпратено копие по имейла. Основен адресат е Розен Марчев –
председател на инициативния комитет за местен референдум в с.
Марчево.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Нейкова,
заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ЦИК-11-46 от 9 юли 2018 г., постъпило по
електронната поща на Централната избирателна комисия, относно
заличаване на лични данни. Подателят на писмото може да бъде
предположен единствено от електронния адрес, тъй като не е
посочил никакви други данни. В писмото се казва, че иска незабавно
да му бъдат заличени всички лични данни от сайта на ЦИК. Посочва
линк и като гледам приложението на писмото, това е решение на
ЦИК от 2017 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение
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„Интеграция” за участие в изборите за народни представители. След
това господинът е записал: „Не очаквайте от мен да ви съобщя моите
данни по имейл”. И очаква обратна връзка.
Предвид това писмо – предполагам, то няма да е последно,
защото той е приложил и една разпечатка във връзка с общия
Регламент за защита на данните, който влезе в сила от 25 май, сега
ви докладвам това писмо за сведение, а то да бъде предоставено на
госпожа Радославова в качеството й на длъжностно лице по защита
на личните данни, за да изготви отговор на този мейл. И да се
обмисли да подготвим едно съобщение на нашата страница във
връзка със зачестили такива искания, да поясним в какви случаи е
допустимо такова заличаване и че за минало време публикуването на
лични данни е било в изпълнение на закона. В случая са
публикувани три имена на господина, който, както казах, че
предполагам че е, защото той не си е изписал имената, само от
неговата електронна поща може да се предполага, че за него става
дума.
С вх. № ЦИК-00-322 от 10 юли 2018 г. информация от Джоб
Тайгър за предстоящи дни на кариерата.
Предлагам да бъде предоставено на госпожа Манолова, ако
прецени, че някой от администрацията има нужда от посещение на
такъв семинар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте,

госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за
сведение едно писмо с вх. № ЦИК-06-12 от 5 юли 2018 г., което е от
Агенцията за обществени поръчки, с което ни уведомяват, че
информация за публикуване на профила на купувача обява за
обществена поръчка на ЦИК с предмет „Осигуряване на самолетни
билети и медицински застраховки” е достъпна на портала за
обществени поръчки. Тази информация е дошла малко късно, тъй
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като ако си спомняте, на предходно заседание ние взехме решение
да публикуваме съобщение, че тази обществена поръчка е
прекратена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте,

господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, в моя папка в
заседанието от 5 юли се намира едно писмо с вх. № ЦИК-11-43 от 5
юли 2018 г. Докладвам го за сведение. Предметът на писмото е
предложение, изпратено към госпожа Алексиева и мен за участие в
анкета във връзка с един изследователски проект. В момента го
докладвам за сведение, да се запознаете с него. Молбата е да
участваме в тази анкета във връзка с този изследователски проект.
Не чета цялото писмо, то е доста дълго. Молбата ми е да се
запознаете и на следващото заседание ще направя предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАРИЯ

МУСОРЛИЕВА:

Заповядайте,

госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-1437/2 от 9 юли 2018 г. Това е искане за отваряне на помещение. Ние
вече сме се произнесли с Решение № 5099 от 5 юли. Писмото е
пристигнало в оригинал. За сведение ви го докладвам.
Докладвам ви вх. № МИ-06-299/136 от 6 юли 2018 г. Това е
писмо от кмета на община Борово, област Русе, във връзка със
заявлението

за

достъп

до

обществена

информация,

което

препратихме по т. 1 до общините. Уведомяват ни с копие до
заявителките, че в община Борово няма регистрирани европейски
граждани за гласуване в местни избори и избори за Европейски
парламент в Част втора на избирателните списъци за упражняване на
техните избирателни права на проведените местни и европейски
избори от 2007 до 2017 г.
Докладвам го за сведение и обобщаване съгласно предходни
наши решения.
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Докладвам само за сведение, на точката за контакт пристига
информация за тестовата кампания, която се провежда във връзка с
криптотула, но за следващо заседание ще подготвя, след като
осъществя контакт в оперативен порядък с нашите колеги от
„Информационно обслужване”, повече информация във връзка с
тестовата кампания.
Връщам на доклад вх. № ЦИК-07-106 от 4 юли 2018 г. Това е
покана за наблюдение на избори в Република Малдиви, като тази
покана е препратена и от Министерството на външните работи,
дирекция „Права на човека” с вх. № ЦИК-07-106/3 от 9 юли 2018 г.
Крайният срок за потвърждаване на участие е 15 юли.
Припомням, че в писмото-покана се посочва възможността на
малдивската страна за поемане на финансови разходи за храна,
настаняване и вътрешен транспорт за период от 5 дни – от 21 до 25
септември т. г. на двама наблюдатели, като изпращащата страна
следва да поеме разходите за самолетни билети до Малдивите и
медицинска застраховка. Крайният срок е до 15 юли посредством
електронно писмо с изискуемите попълнени формуляри и копия от
документи за самоличност.
Колеги, тъй като крайният срок е в неделя, ви предлагам да
приемем решение дали ще изпращаме наши представители и в
случай че приемем такова, кои ще бъдат нашите представители.
Колеги, тъй като докладчик не чух на микрофон конкретни
предложения, с оглед обсъжданията извън микрофон към момента
предлагам да бъде за сведение. И изказвам мнение като докладчик,
че считам, че поканите, за която и да е дестинация (както се обичат
да се изразяват колеги) и за какъвто и да било форум, са официални
когато бъдат получени официално в Централната избирателна
комисия.
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Предлагам сега да остане за сведение. Ще оставя преписката
на разположение в деловодството, ако някой колега иска, да я върне
за следващо заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви
много, госпожо Ганчева.
Уважаеми колеги, позволете ми в точка Разни да ви запозная
с едно писмо с вх. № НС-05-21 от 6 юли 2018 г., с което областният
управител Николай Янков Пехливанов е предупредил Петьо Блъсков
на основание на наше Решение № 4397-НС от 2 март 2017 г. за
публикация във в. „Труд”. Тоест, че е изпълнил функциите си като
областен управител.
И сега ви моля да гласуваме писмото, което ви докладвах в
началото на заседанието до Сметната палата, че нямаме възражения
по одитния доклад.
Режим на гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, вървим към приключване. Имате ли да
кажете нещо в точка „Разни”? Няма.
Закривам днешното заседание. Насрочвам следващото за
четвъртък, 12 юли, от 10,30 ч., за която дата всички сте уведомени и
от страницата – и тези, които не са тук.
(Закрито в 11,35 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

