
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 572

На 3 октомври  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 обявяване за избран народен 

представител.

Докладва: Кристина Стефанова

2. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладва: Мария Бойкинова

2а. Отваряне на запечатани помещения.

Докладва: Росица Матева

2б. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

Докладва: Румяна Сидерова

3. Доклади по писма.

Докладват: Мария Бойкинова, Севинч Солакова,

Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева,

Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Ивилина

Алексиева, Румяна Сидерова, Георги Баханов

4. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Кристина  Стефанова,  Мария 



Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Ивайло  Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:

1. Проект на решение за обявяване на народен представител. 

Докладчик – госпожа Стефанова.

2. Доклади по дела, жалби и сигнали.  Докладчик –  госпожа 

Бойкинова.

3.  Доклади  по  писма  с  докладчици:  госпожа Бойкинова, 

госпожа Солакова,  господин Сюлейман,  госпожа Матева,  госпожа 

Цанева, госпожа Грозева, госпожа Нейкова. И накрая и аз ще взема 

отношение.

4. Разни.

Колеги,  имате  предложения  за  изменение  и  допълнения  в 

така предложения дневен ред? Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Госпожо председател, ще ви 

моля за една нова точка – отваряне на запечатани помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

точка 2а. Записах, госпожо Матева.

Колеги, имате ли други предложения? Заповядайте, госпожо 

Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  доклади  по  писка  и  искания  за 

изплащане на възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нова точка 2б – 

искания за изплащане на възнаграждения. Записах.

Има  ли  други  желаещи  да  се  включат  в  дневния  ред?  Не 

виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.

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, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря, господин Сюлейман.

Уважаеми  колеги,  от  днешното  заседание по  обективни 

причини  отсъстват  господин  Андреев,   господин  Ивков,  госпожа 

Ганчева и госпожа Иванова.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа   от  дневния  ред. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

Точка 1. Проект на решение за обявяване за избран народен 

представител.

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № НС-02-67 от 29 септември 2017 г., качено в моя папка, 

от председателя на Народното събрание господин Главчев, с което 

приложени ни изпраща решение от 29 септември за прекратяване на 

пълномощията  на  народен  представител  Нина  Пейчева  Миткова, 

избрана от листата на пария „Воля” в Шестнадесети изборен район 

Пловдив  в  изборите  за  народни  представители  в  Четиридесет  и 

четвъртото Народно събрание.

 На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 от 

Изборния кодекс ви предлагам проект на  решение за обявяване на 
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народен  представител  от  партия  „Воля”  В  Шестнадесети  изборен 

район –  Пловдив,  а  това  е  следващият  в  листата  под  № 2  Елена 

Стефанова Алексиева.

След приемане на  решението ще бъдат изпратени писма до 

Народното събрание с копие от решението и до „Държавен вестник” 

на основание чл. 247, ал. 5 от Изборния кодекс за обнародване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на  гласуване така предложения ни проект 

на решение.

Гласували  17 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, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4897-НС.

И,  колеги,  подлагам  на  гласуване изпращането  на  двете 

писма.

Гласували  17 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, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

Благодаря.  С това изчерпихме точка първа от дневния ред. 

Продължаваме с  точка втора –  доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

Точка 2. Доклади по дела, жалби и сигнали.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  жалба  с  вх. 

МИ-17-1  от  29  септември  2017  г.  от  Институт  за  социални 

изследвания  и  маркетинг  против  наше  Решение  №  4896  относно 
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регистрацията  на Институт за  социални изследвания  и маркетинг. 

Жалбата  е  комплектувана,  изпратена  е  до  Върховния 

административен  съд  и  е  образувано  дело  №  11189.  Делото  е 

насрочено за днес от 11 ч.

Също така ви докладвам призовка от Административен съд – 

София-град и определение на 25-ти състав, Второ отделение, с което 

е насрочено дело № 7283/2017 г., образувано по жалба на Мартин 

Димитров  Димитров  и  Петър  Владислав  Славов  против  наше 

решение в частта, в която е отказано предоставяне на информация на 

молителите. Делото е насрочено за 23 октомври 2017 г. от 11,30 ч. За 

сведение ви докладвам.

И  също  така  ви  докладвам   договорите  от  агенция 

„Мироглед”. В предходното заседание колегата Иванова ви докладва 

сигнал, с който Централната избирателна комисия беше сезирана, че 

този сайт не е изпълнил условията на чл. 180 от Изборния кодекс, не 

е  публикувал договорите,  сключени с  независимия кандидат.  Във 

вътрешната  мрежа това  са  два  договора  с  инициативния комитет, 

както  и  с  политическа  партия ГЕРБ.  Към настоящия  момент  съм 

отворила интернет сайта на „Мироглед”, публикувани са тарифите, 

както  и  двата  договора,  поради  което  ви  предлагам  да  остане  за 

сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Не 

виждам коментари.

С  това  изчерпихме  точка  втора  от  дневния  ред. 

Продължаваме  с  нова  точка  2а  –  отваряне  на  запечатани 

помещения. Заповядайте, госпожо Матева.

Точка 2а. Отваряне на запечатани помещения.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

вх. № ЦИК-14-60 от 2 октомври 2017 г. от кмета на община Враца, с 

което се прави искане Централната избирателна комисия да разреши 

достъп до запечатани помещения, в които се съхраняват изборните 

книжа  и  материали  от  национален  референдум,  произведен  през 
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2013  г.,  от  избори  за  членове  на  Европейския  парламент, 

произведени през 2014 г., национален референдум от 2015 г., местни 

избори, първи и втори тур 2015 г., национален референдум 2016 г., 

президентски избори 2016 г. и парламентарни избори 2017 г.

Искането  е  във  връзка  със  започнал  основен  ремонт  на 

сградата  на  общинската  администрация  и  се  налага  спешно 

преместване  на  съхраняваните  книжа  и  материали,  като 

преместването ще се извърши в неизползваемото крило на детската 

градина „Радост”, филиал „Люляк”, квартал „Медковец”, гр. Враца, 

и ще се охраняват със сигнално-охранителна техника.  Подробно е 

разписано в искането, както и в мотивите на решението кои книжа 

от  кое  помещение  в  кое  ще  бъдат  преместени,  като  изрично  е 

посочено,  че  ако  материали,  които  ще  се  съчетават  в  едно 

помещение,  ще бъдат  подредени по начин,  непозволяващ тяхното 

смесване.

Допълнително  се  прави  искане  във  връзка  с  предаване  на 

документи в отдел „Държавен архив” – тези, които са с изтекъл срок 

на  съхранение  от  изборите,  а  именно  парламентарни  избори, 

произведени  на  5  октомври  2014  г.,  да  бъде  разрешен  достъп  до 

помещението във връзка с предаването им на „Държавен архив”.

В тази връзка ви предлагам проект за решение, който е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали, с което да разрешим 

достъпа  до  запечатаните  помещения,  така  както  са  описани,  и 

преместването  на  книжата  и  материалите,  както  е  посочено  в 

проекта за решение. Едновременно с това да се разреши достъп до 

запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали от произведените избори за народни представители на 5 

октомври  2014  г.  във  връзка  с  извършването  на  експертиза, 

обработването и предаването им на „Държавен архив”. Достъпът да 

се осъществи по Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г., т. 20 е 21, 

като за действията се съставят съответните протоколи и информация 

за това да бъде изпратена до Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. Колеги? Не виждам коментари.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Колеги, това е Решение № 4898.

Продължаваме с нова  точка 2б от дневния ред – искания за 

изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК.  Заповядайте,  госпожо 

Сидерова.

Точка 2б. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

искане  с  вх.  МИ-27-168  от  27  септември  2017  г.  от  Общинската 

избирателна  комисия  –  Сунгурларе,  област  Бургас.  Искането  е  за 

изплащане на възнаграждение за едно заседание,  проведено на 21 

септември,  на  което  е  констатирано  прекратяването  на 

пълномощията на общински съветник от политическа партия ДПС 

поради подадена оставка и е обявен за избран следващият в листата 

общински  съветник.  На  заседанието  са  присъствали  заместник-

председател, секретар и 7 члена на комисията.

Предлагам  да  изплатим  възнаграждението.  Извършени  са 

всички проверки от нашата администрация за налични средства и 

основателност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря.

Колеги, преминаваме към трета точка  - доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

Точка 3. Доклади по писма.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено  по  електронната  поща,  както  и  с  подпис  от  народен 

представител  от  парламентарната  група  на  политическа  партия 

„Воля”,  с  което  желаят  да  получат  справка  от  Централната 

избирателна комисия колко на брой са всички регистрирани партии 

в Република България, колко са партиите, получили субсидии при 

минали избори и на  каква стойност е  субсидията  за  всяка партия 

самостоятелно.

Отговор  съм  изготвила  в  моята  папка.  По  въпрос  1 

отговаряме,  че  политическите  партии  се  регистрират  в  Софийски 

градски  съд,  където  се  води публичен регистър  на  политическите 

партии, който съгласно чл. 15 е публичен, както и че съгласно чл. 57, 

ал.  1,  т.  13,  б.  „а” от Изборния кодекс в ЦИК се водят публични 

регистри  на  регистрираните  в  ЦИК партии и  коалиции за  всички 

видове  избори  и  съответно  може  да  се  направи  справка.  А  по 

въпроса колко са партиите, получили субсидии при минали избори и 

на  каква  стойност  е  субсидия,  отговаряме,  че  Централната 

избирателна комисия не е органът, който ги определя, а Законът за 

политическите  партии,  където  подробно  се  урежда  кои  партии  и 

коалиции  имат право на субсидии и начинът на предоставянето им.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари?

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

8



Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  

против – 2 (Росица Матева, Камелия Нейкова)

Съжалявам, колегата Райков е в зала, но системата отчита, че 

не е гласувал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, режим на прегласуване.

Уважаеми колеги, има проблем със системата за гласуване. 

Опитваме трети път да гласуваме с машината, ако не, ще минем на 

гласуване с вдигане на ръка. Но опитваме трети път.

Уважаеми  колеги,  прекратявам  гласуването  с  машината  за 

гласуване.

Колеги, който е съгласен с това писмо, моля да вдигне ръка.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  против  –  3 

(Росица Матева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева).

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа ви обръщам внимание (към този въпрос ще помоля по-късно 

да се върнем, ако имаме готовност за днес) има изготвена справка от 

изпълняващия длъжността главен счетоводител Ганка Герасимова за 

движението  по  отчета  по  средствата  за  изплащане  на 

възнаграждения  на  общинските  избирателни  комисии.  Виждате 

заплануваните средства по бюджета и отчета към 30 септември 2017 

г. и остатъка. Тя прави уточнението, че неусвоените средства могат 

да бъдат преразпределени в други подпараграфи на § 10. Затова ще 
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се върнем по-късно към този въпрос, за да можем да преценим каква 

задача да възложим.

За сведение на днешното заседание докладвам вх. № ЦИК-00-

622 от 2 октомври 2017 г. По електронната поща е получен проект на 

договор за обслужване по трудова медицина. Проектът на договор е 

разпределен на госпожа Богданова. Разбрах, че тя работи по него и 

когато  има  готовност  със  своите  бележки,  ще  го  представи  на 

вниманието ни. Моля и вие да се запознаете с проекта на договор за 

обслужване по трудова медицина.

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-02-28-3 от 3 октомври 2017 

г.   от  главния  секретар на  Народното събрание.  Изпратили са  ни 

проект  на  Допълнително  споразумение  към  Споразумението  с 

Народното събрание за ползване на помещения, техническа помощ и 

услуги с предложение за срок до 15 октомври.

Предлагам  да  упълномощим  председателя  да  подпише 

Допълнителното споразумение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение е да не се подписва 

Допълнителното споразумение и да се изпрати копие до министър-

председателя,  до  председателя  на  Народното  събрание  и  да  се 

уведомят, че Централната избирателна комисия е направила всичко 

необходимо  във  връзка  с  предложените  й  сгради,  за  да  извърши 

оглед и да намери помещения, в които да върши своята работа. Но 

тъй като такива все още не са предоставени, считаме наистина за 

недостатъчно  добро  отношение  към  този  орган  –  не  към  лицата, 

които  в  момента  са  членове  на  този  орган  –  да  бъде  продължен 

срокът за ползване на тези помещения само за две седмици.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Други изказвания?

Уважаеми  колеги,  има  ли  други  желаещи  за  изказване? 

Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, с оглед на това, че 

дори да имаше абсолютно подготвена сграда, в която само трябва да 

се нанесем, срокът до 15 октомври е обективно невъзможно да бъде 

спазен  за  пренасяне  на  Централната  избирателна  комисия.  Днес 

минах през зала 76а, където Стоян Русинов въз основа на поставени 

задачи от колегите от ЦИК обработва документи за предоставяне на 

районни управления на МВР. По този повод се сетих, че имаме да 

довършваме  и  предаването  на  архивните  единици  от  изборите  за 

президент  и  вицепрезидент  и  местни  избори  през  2011  г.  Имаме 

архивохранилище с важни документи, голяма част от които са ценни 

и  се  предават  за  постоянно  съхранение  в  Държавна  агенция 

„Архиви”. Аз, честно казано, си мисля, че дори при подписването на 

Допълнителното  споразумение  трябва  да  бъдат  уведомени 

съответните  държавни  органи,  които  имат  отношение  към  този 

въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, има ли други желаещи за изказване? Не виждам.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  постъпилото  в  зала 

предложение  да  бъдат  уведомени  компетентните  органи  за  този 

проект на споразумение с този срок.

Гласували  19 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, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов);  против  –  2 

(Георги Баханов, Мария Бойкинова).

Уважаеми  колеги,  има  две  предложения  по  отношение на 

самото споразумение.

РОСИЦА МАТЕВА: Аз оттеглям моето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Второто  се 

оттегля.
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Колеги,  подлагам  на  гласуване подписването  на 

споразумението.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Мария Бойкинова,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар 

Томов);  против  –  10 (Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  

Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова,  

Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Таня  

Цанева).

Благодаря. Заповядайте за отрицателен вот.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, гласувах „против”, тъй като 

не съм съгласна с посочения срок 15 октомври. Считам, че това не е 

сериозно  отношение  към  орган  като  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: За да не се повтарям, моля да имате 

предвид  казаното  от  колегата  Нейкова.  Само  ще  добавя,  че  за 

съжаление  има  несериозно  отношение  на  държавата,  която  е 

задължена да осигури помещения за работа на Комисията. И именно 

поради  това  е  нашето  забавяне,  за  да  можем да  си  организираме 

излизането. Плюс всичко, казано дотук.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожо Солакова, продължете със следващ доклад.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  по  електронната 

поща с вх. № ЧМИ-26-12 от 2 октомври сме получили графика като 

копие до нас и до министъра на финансите до кметовете на общини 

и  до  общинските  избирателни  комисии  за  произвеждане  на 

частичните избори на 8 октомври. Предаването на бюлетините ще се 

осъществи  на  6  октомври.  В  тази  връзка,  знаете,  обикновено 

изпращаме писмо до всички общински избирателни комисии и им 

напомняме  да  си  упълномощят  по  двама  членове  с  решение  на 

общинските избирателни комисии.  Уточняваме,  че представителят 
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на общинската администрация, който може да бъде само един,  се 

определя  със  заповед  на  кмета  на  общината.  Да  ни  изпратят 

информация по електронната поща за упълномощените лица.

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. Предлагам да го 

изпратим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  получихме  от 

общинските  избирателни  комисии  вх.  №  ЧМИ-15-84  с  много 

индекси за одобряването на предпечатните образци на бюлетините. 

След  одобряването  на  предпечатните  образци,  така  както  е 

предвидено  и  в  решението  за  контрол,  с  протоколно  решение 

одобряваме текст на писмо до общинските избирателни комисии с 

разрешение  да  публикуват  одобрените  предпечатни  образци  на 

бюлетините на своята интернет страница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  покани  за  семинари,  три 

броя, трябва да са публикувани във вътрешната мрежа: обществени 
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поръчки, отработено време, средства за работна заплата. И отново 

обществени поръчки. 

За сведение и запознаване.

Докладвам ви вх. № ЦИК-02-66 от 29  септември 2017 г. От 

дирекция „Обща канцелария” в Народното събрание сме получили 

фактура на сума 116,30 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Може  ли  да 

спрете? Извинете!

Благодаря, колеги, за това, че запазихте тишина.

Моля, продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:   Сумата  е  за  изпратени  изходящи 

писма  от  Централната  избирателна  комисия  от  30  август  до  27 

септември 2017  г.  По  така  представената  справка  е  изготвена 

справка от деловодството, съгласувано е с директора на дирекцията. 

Извършена  е  проверка  в  деловодството  за  изпратените  писма. 

Справката отразява точно така както сме изпратили тези писма.

Предлагам да се предостави преписката на счетоводството и 

да се изплати сумата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, гласуваме.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик – 

това е господин Сюлейман. Заповядайте.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги, 

докладвам ви вх. № НС-06-170 от 20 септември 2017 г. Това е писмо 

от секретаря на община Девин и е във връзка с изпълнение на наше 

Решение  №  4828  от  4  юли  2017  г.,  с  което  разрешихме  на 

Общинската администрация да отворят запечатаното помещение с 
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цел извършване на експертиза и предаване на изборните книжа и 

материали от произведените избори за народни представители през 

2014 г. и предаването им на отдел „Държавен архив”.

Към писмото е приложен пълен набор от документи, които 

съдържат  информация  във  връзка  с  резултата  от  експертизата  на 

експертната  комисия  относно  ценността  на  документите  от 

произведените  избори  за  народни  представители  през  2014  г., 

предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването 

им. За сведение.

Продължавам със следващото писмо, също за сведение. С вх. 

№ НС-06-152 от 25 септември 2017 г. сме получили писмо от кмета 

на община Никола Козлево, област Шумен. И то е в изпълнение на 

наше Решение № 4816 от 22 юни 2017 г.

Към  писмото  е  приложен  пълен  комплект  от  документи, 

които съдържат информация относно експертизата и ценността на 

документите  от  произведените  избори  за  народни  представители 

през  2014  г.,  предаването  им  на  отдел  „Държавен  архив”  за 

постоянно съхранение, както и за унищожаването им.

И последното писмо, което докладвам за сведение, е с вх. № 

ЦИК-14-59 от 27 септември 2017 г. То е също от кмета на община 

Никола Козлево,  област Шумен,  и е  в изпълнение на Решение № 

4889 от 21 септември 2017 г. на Централната избирателна комисия. 

Припомням,  че  с  това  решение  ние  разрешихме  отварянето  на 

запечатаното  помещение,  в  което се  съхраняват  изборни книжа и 

материали от предходни избори и национални референдуми, с цел да 

бъдат извадени двата неизползвани печата, за да бъдат използвани 

на изборите, които предстоят сега на 8 октомври за избиране на кмет 

на с. Цани Гинчево. Това писмо също е за сведение.

Благодаря, колеги, това са моите доклади за днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от Министерството на вътрешните работи с вх. № ЕП-04-02-1 от 29 
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септември 2017 г., намира се във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. В отговор на наше писмо под посочения входящ номер ни 

уведомяват,  че  Министерството  на  вътрешните  работи  поддържа 

изложеното предложение,  съгласно  което с  оглед обезпечаване на 

избирателната  активност не следва в периода на произвеждане на 

предстоящите  избори  за  Европейски  парламент  да  съвпада  с 

официален празник на Република България.

Припомням,  че  това  писмо  е  в  отговор  на  запитване  на 

Централната избирателна комисия до органи на изпълнителната и на 

законодателната власт, в което съгласуваме позицията на България 

във  връзка  с  определяне  на  дата  на  предстоящите  европейски 

избори. Това е за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено по електронната поща с вх. МИ-22-18, с което господин 

Калин Уждрин иска от Централната избирателна комисия да бъдат 

заличени негови лични данни, а именно трите му имена в решение 

от 2015 г., с което решение ние сме регистрирали наблюдатели от 

сдружение „Младежки демократичен алианс”. 

Аз се двоумя между това да ви го предложа за сведение или 

да го препратим на съответното сдружение,  тъй като става въпрос за 

2015 г. и за три имена, без ЕГН, в нашето решение за регистрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предложението ми е да изпратим по 

електронната поща писмо до господина, че следва да подаде молба, 

собственоръчно подписана,  в  канцеларията  на Комисията  – лично 

или  чрез  писмо,  с  всички  реквизити,  които  установяват 

самоличността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов).

Благодаря. Продължете, госпожо Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, бях ви докладвала на 28 септември 

две  покани,  отправени  до  Централната  избирателна  комисия,  за 

участие като наблюдатели. Поканите са от съответните комисии на 

Република Косово, изборите ще се проведат на 22-ри. Днес е срокът, 

в който трябва да подадем заявление за участие, ако ще участваме. 

Другата покана е от Държавната избирателна комисия на Македония 

за  наблюдение  на  избори,  които  ще се  проведат  на  15  октомври. 

Напомням ви, за да може, ако вземем решение да участваме като 

наблюдатели, което мисля че би било добре, така ще покажем и едно 

положително отношение към нашите колеги, днес да попълним тези 

заявления.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  мисля,  че  за  Македония  вече  имаме  готова  делегация: 

господин  Райков  и  госпожа  Сидерова.  Добро  представяне  на 

Централната избирателна комисия.

Режим на гласуване.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колеги,  до края на  заседанието ще ви моля да решим и за 

Косово.

Гласуваме и Таня Цанева за Македония.
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Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  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). 

Давам думата  на  следващия  докладчик –  госпожа Грозева. 

Заповядайте.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Колеги, в предходно заседание ви докладвах писмо вх. № ЦИК-07-

55-30 с индекс от 28 септември 2017 г.  Това бяха въпроси, които 

организацията  на  АСЕЕЕО  ни  е  изпратила  във  връзка  с 

предстоящата конференция на АСЕЕЕО. 

Относно  логистиката  ние  отговорихме.  Имаха  въпроси  как 

ще изглеждат  щандове,  размери,  какъв е  наемът на  помещенията. 

Всичко това ни е изпратено от хотел „Маринела” и съответно сме го 

препратили на АСЕЕЕО. 

По  първата  част  обаче  –  публикации  и  брошура,  аз  ви  го 

докладвах  за  запознаване  –  искат  от  нас  да  изпратим имената  на 

лекторите,  техните  биографии  и  снимки,  за  да  бъдат  включени в 

дневния  ред  в  брошурата.  Също  така  искат  снимка  на  госпожа 

Алексиева, както и по първата част по повод една статия, която е в 

раздела  на  „Фокус  България”  също госпожа  Алексиева  трябва  да 

подготви и да я изпратим.

Много ви моля, давам ви срок до другия вторник, тъй като 

няма  време.  Те  трябва  да  ни  изпратят  брошурата,  като  я 

комплектуват, и ние да пристъпим към отпечатването й. Така че ви 

моля, ако обичате, до другия вторник всички лектори, които заявиха 

желание за участие, запознайте се с въпросите и до другия вторник 

да изпратим това, което са поискали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Грозева.  Наистина  отново  моля  възможно  най-бързо  да 

подготвим необходимите материали.
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Следващ  докладчик  е  госпожа  Нейкова.  Упълномощавам 

госпожа Мусорлиева да води.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

уважаема госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № ЦИК-06-58-12 от 28 септември 2017 г. – бележки по 

коригиран  встъпителен  доклад.  Изпратено  ни  е  писмо  от 

Държавната  агенция  „Електронно  управление”,  с  което  ни 

информират,  че бележките,  които ние изпратихме по коригирания 

встъпителен  доклад,  са  представени  на  изпълнителя  и  са  им 

поставили  срок  преработеният  встъпителен  доклад  да  бъде 

представен  до  2  октомври  2017  г.  Вчера  разговарях  с  госпожа 

Силвия Митева, която е ръководител на проекта и която ме увери, че 

окончателният встъпителен доклад ще ни бъде представен. Но ние, 

така или иначе, го приехме със съответните бележки.

Също така с вх.  № ЦИК-00-623 от 2 октомври 2017 г.  сме 

получили от  госпожа Ива  Неделчева,  пак  от  Държавната  агенция 

„Електронно  управление”,  информация.  Изпращат  ни  проект  на 

визия на плаката във връзка с проекта за електронно гласуване. „В 

случай че сте съгласни с предложената визия, тя ще бъде използвана 

и  за  рол  банерите.”  Предлагат  дата  20  октомври,  петък,  за 

провеждане на встъпително събитие по проекта с начален час 14 ч. с 

оглед  на  парламентарния  контрол,  като  молят  за  одобрение  на 

предлаганите от изпълнителя зали. Имат три варианта, в зависимост 

от натовареността на помещенията в конкретния ден и час:  малка 

конферентна зала в Конферентен център „Венус”; зала „София” или 

зала „Сити” в хотел „Сити”; зала „Европа” или зала „Опал” в хотел 

„Рамада”.  Няма  снимки  или  линк,  които  могат  да  изпратят  за 

референция.  Това  е  във  връзка  с  проекта  за  публичност  и 

информация  на  проекта  за  дистанционното  електронно гласуване, 

който предвижда да има такова публично събитие.

Бележката, която е дадена от господин Веселин Нинов, е, че 

трябва да се преосмисли началният час на събитието. В последния 
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работен  ден  на  седмицата  14  ч.  е  късен  час  и  парламентарният 

контрол по никакъв начин няма отношение към това събитие.

Вероятно  се  очаква  Централната  избирателна  комисия  да 

даде  своето  становище  за  това  събитие,  тъй  като  трябва  да 

присъстваме на него. Аз лично бих предложила да не е 20 октомври, 

а 19-ти, четвъртък след обяд. Но все пак, каквото реши ЦИК. Така че 

моля за вашите предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

обединяваме  ли  се  около  дата  19-ти,  както  е  предложението  на 

докладчика? Ако има възможност.

Колеги,  ако  искате,  малко  да  отложим  въпроса,  за  да  се 

свържем с тях да го коментираме и,  разбира се,  ще се обединим. 

Естествено че сме „за”, след като се проверят нещата.

Друг доклад имате ли, госпожо Нейкова? Заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Само  за  сведение  ви  докладвам 

писма с вх. № ЦИК-00-611-1 от 29 септември и вх. № ЦИК-00-611-2 

от 2 октомври 2017 г. от Британски съвет, с което са ни изпратили 

тяхното  потвърждение  за  стартиралите  от  вчера  обучения  по 

английски език на двете групи.

С вх. № ЦИК-07-88-8 от 3 октомври 2017 г., преводът е с вх. 

№  ЦИК-07-88-9  от  същата  дата  във  връзка  с  предстоящата 

конференция  в  Брегенц  за  електронното  гласуване  вчера  сме 

получили информация, че могат да бъдат освободени две места за 

участие на Централната избирателна комисия в конференцията и ни 

посочват  линк,  на  който  да  направим  регистрация.  Колеги, 

гласувахме петима представители да има Централната избирателна 

комисия  –  трима  членове  на  ЦИК:  госпожа  Ганчева,  госпожа 

Стефанова и аз и от администрацията госпожа Манолова и госпожа 

Тихолова. След това се установи, че има проблем с регистрацията, 

всъщност няма достатъчно свободни места, дори не е имало никакви 

до вчерашна дата. Явно са се освободили две места, така че трябва 

може  би  да  преразгледаме  нашето  решение.  Аз  ви  предлагам 

колегите, които сме гласувани да пътуваме, да се уточним помежду 
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си  и  на  следващо заседание  ще ви  докладваме  какво може да  се 

направи.

Колеги, предполагам, че се запознавате с материала, който е 

предоставен  от  Държавната  агенция  „Електронно  управление”  за 

хода  на  развитието  на  проекта  за  дистанционно  електронно 

гласуване и ви предлагам този материал, както и следващи такива, 

които  са  свързани  и  с  участието  на  Централната  избирателна 

комисия като партньор, да бъдат публикувани в секция „Проекти” на 

нашата интернет страница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов); против - 1 (Мария Мусорлиева).

Благодаря.  Заповядайте, за  отрицателен  вот,  госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  гласувах 

„против” не точно срещу тази публикация само, а защото изначално 

не съм съгласна с провеждането на този проект по този начин. Той 

трябваше  да  бъде  изцяло  воден  от  Централната  избирателна 

комисия, тя трябваше да бъде титуляр на проект и т.н. Но няма сега 

да развивам подробно становище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  да  се  върнем  на  писмото, 

което е свързано с встъпителното събитие по проекта, за което ни се 

предлага дата 20 октомври, петък, от 14 ч. Но виждам вече, че има 

изразено  становище  от  господин  Нинов,  че  това  е  късен  час  за 

последния  работен  ден  от  седмицата  и  отново  правя  моето 
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предложение, ако не възразявате и ако организацията на събитието 

позволява, ние да предложим да бъде на 19 октомври след обяд.

Колеги,  ще си коригирам малко предложението. Предлагам 

ви  да  върнем  отговор  да  обмислят  евентуално  мероприятието  да 

бъде на 19 октомври, а по всички останали въпроси предоставяме 

възможност на изпълнителя да създаде необходимата организация, 

за което да уведоми и Централната избирателна комисия.

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, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов); против - 1 (Мария Мусорлиева).

Благодаря. Вашите доклади приключиха

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  в 

днешно заседание има проект на писмо до кметовете на общини, в 

които  има  изработена  Част  втора  от  избирателния  списък  за 

изборите в  2015 г. с оглед проведеното вчера работно  заседание за 

отговори  на  въпроси,  които  трябва  да  направим  във  връзка  с 

граждани на Европейския съюз, участвали и от кои държави. Искам 

да  кажа,  че при нас има информация за  участвалите през  2015 г. 

граждани, включени в Част втора на избирателните списъци, които 

не са 118, а са 415 на брой към дата 29 септември, когато вече е 

изтекъл  40-дневният  срок.  В  част  от  общините  обаче  няма 

информация за държавата по произход. Ако искате, мога да ви ги 

прочета, ако искате, просто да решим в тези общини, в които няма 

информация, примерно в  Благоевград, в Банско и в Гърмен няма, в 

Бургас например има за всички общини. И така нататък, до област 

Ямбол. Затова до тези, които не са изпратили, ще намерим имената 

на кметовете на общините и ще изпратим това почти циркулярно 

писмо. За да можем да отговорим на въпросите, които са дадени.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  След  обсъждане  на  въпроса  в 

писмото  ще  добавя  конкретното  лице,  което  е  включено  в 

избирателния  списък,  за  да  можем  да  получим  поименна 

информация, а не обща и пак да не можем да дадем точен отговор на 

въпроса, който ни е зададен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това писмо.

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, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-15-341 от 

29 септември 2017 г. при нас е пристигнало писмо от председателя 

на Общинската избирателна комисия – Айтос, с което ни уведомява, 

че  заместник-председателят  на  комисията  е  изгубил 

удостоверението си за назначаване като член на комисията, поради 

което  молят  издаване  на  копие.  Предлагам  да  издадем  заверено 

копие на  удостоверението, то ще е необходимо, за да дойде и даде 

резултатите от изборите. А може би и по-нататък ще му е нужно при 

установяване на трудов стаж и други такива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, 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). 

Благодаря. Продължаваме със следващ докладчик – господин 

Томов.
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа на днешна дата в папка с моите инициали е качен файл с вх. 

№ ЦИК-12-19  от  2  октомври 2017  г.  Става  дума  за  информация, 

изпратена ни от Обществения съвет към ЦИК, за конференция  и 

обществено обсъждане на различните видове електронно гласуване 

–  присъствено,  дистанционно,  електронно  броене  на  бюлетини, 

която ще се проведе на 12 октомври от 12,30 до 17,30 ч. в Дома на 

Европа.

Приложена е също програмата на конференцията. Аз лично 

интерпретирам това писмо като покана към ЦИК, въпреки че това не 

е казано в експлицитен вид, но общата логика на писмото е тази. В 

момента го докладвам за сведение, доколкото Комисията трябва да 

реши дали да взема решение за участие или всеки, който пожелае, би 

могъл да прояви интерес и да участва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  в  параграф  първи  на  това  писмо  пише,  че 

„Общественият съвет към ЦИК планира конференция, за  която се 

надява на любезното домакинство на Дома на Европа и на вашето 

съдействие”.  В тази връзка на мен ми се струва, че Общественият 

съвет  очаква от нас някакъв тип съдействие освен участие в тази 

конференция. А иначе изразявам личното си разбиране, че е добре 

представител на ЦИК да участва.

Уважаеми колеги, в оперативен порядък обсъждаме, че биха 

желали да участват госпожа Мусорлиева, госпожа Матева, господин 

Райков,  госпожа  Сидерова,  госпожа  Нейкова  и  всички  останали 

членове  на  Централната  избирателна  комисия.  Мисля,  че  не  се 

налага гласуване. А нека господин Томов уточни днес след обяд с 

Обществения съвет какво съдействие очакват, за да го докладва на 

следващото заседание.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Окей,  ще отида на  заседанието  и ще 

говоря с тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги,  преминаваме  към  следващ  докладчик  –  господин 

Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-04-02-81 от 2 октомври 2017 г. сме 

получили писмо от Областна дирекция на МВР – Варна,  Районно 

управление  на  МВР  –  Провадия,  във  връзка  с  разпореждане  на 

Районна  прокуратура  –  Варна,  да  извършат  проверка,  описана  с 

номер и година. Молят да им предоставим в оригинал избирателен 

списък от избори за народни представители от 26 март на посочена 

секция  в  квартал  „Авджълар”,  Истанбул,  Република  Турция,  по 

отношение  на  едно  лице,  както  и  декларацията  на  същото  лице. 

Същото е било записано в допълнителната страница под два номера, 

тоест сигурно има съмнение за двойно гласуване или за два пъти че 

е  гласувал в  една и съща секция.  Както  и данни за  членовете  на 

секционната избирателна комисия в този квартал, който ви прочетох 

преди  малко.  Стоян  Русинов  е  подготвил  от  архива  копия  от 

поисканите  документи,  а  именно  от  списъка,  извадили  сме  и 

решенията,  с  които  са  назначени  членовете  на  съответната 

секционна  избирателна  комисия,  където  се  съдържат  данни  за 

членовете й, копие от избирателния списък и копие от декларацията 

на лицето.

Така  че  ще  подготвя  придружително  писмо,  с  което  тези 

документи да им бъдат изпратени, като изрично ще се отбележи, че 

се изпращат заверени копия, а с оригиналите могат да се запознаят 

на място в Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова);  против – 1 

(Росица Матева).
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Благодаря.

Връщаме  на  още  един  доклад  на  госпожа Сидерова. 

Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги,  предлагам  ви  да 

гласуваме писмо до Министерството на вътрешните работи с текст, 

че въз основа на протоколно решение на ЦИК от днешна дата молим 

да ни бъде подадена в най-кратък срок информация за гражданите на 

държавите  членки  на  Европейския  съюз,  регистрирани  като 

постоянно  или  продължително  пребиваващи  на  територията  на 

Република България по държави членки.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Които  са  на 

възраст за гласуване.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Които  са  навършили  18-годишна 

възраст.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това писмо.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова). 

Уважаеми колеги, позволете ми и на мен един кратък доклад.

Във вътрешната мрежа в моята папка с вх. № ЦИК-07-98-13 

от 2 октомври 2017 г. на английски език, а с вх. № ЦИК-07-98-14 от 

3  октомври 2017  г. на  български  език  в  превод  е  изпратено 

благодарствено  писмо  от  госпожа Ингибьорг  Солрун  Гисладотир, 

новия директор на Бюрото за демократични институции и права на 

човека, във връзка с участието ни в срещата за преглед на човешкото 

измерение на ОССЕ. За сведение.

Уважаеми колеги, допълнителен доклад от госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщам доклада си по вх. № 

ЦИК-00-623  от  2  октомври 2017  г. С  това  писмо  от  Държавната 

агенция „Електронно управление” са ни изпратили проектната визия 
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на плаката във връзка с проекта за електронно гласуване и трябва да 

дадем становище дали сме съгласни или не с предложената визия. 

Съжалявам, че така ще ви го покажа, но въпреки на резолюцията на 

председателя, не е публикувано във вътрешната мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, успяхме ли да се запознаем всички с предложения материал?

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване одобряването му.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова);  против  –  1 

(Георги Баханов).

Благодаря. Колеги, има ли други доклади? Не виждам.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. Свиквам следващото заседание в четвъртък в 

10,30 ч.

(Закрито в 12,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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