
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 586 

На 23 ноември 2017  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Доклади  относно  26-та  международна  конференция  на 

Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO). 

Докладва: Иванка Грозева

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладва: Мария Бойкинова

3. Доклади по писма. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Севинч  

Солакова,  Камелия  Нейкова,  Ивилина  

Алексиева,  Таня  Цанева,  Румяна  Сидерова,  

Мария Бойкинова

4. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 

Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 

Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин 

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

Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 



ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Владимир Пенев, Ивайло Ивков и Катя Иванова. 

Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  23  ноември 2017 г. 

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, моля да ме включите 

в „Доклади по писма“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви. 

Има ли други предложения, колеги? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Уважаеми  колеги,  по  обективни  причини  от  днешното 

заседание  отсъстват  господин  Андреев,  господин  Ивков,  госпожа 
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Иванова;  и  ще  закъснеят  отново  по  обективни  причини  госпожа 

Мусорлиева, господин Пенев и госпожа Сидерова. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. Доклади относно  26-та международна конференция на 

Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO). 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  от  днешна  дата  е  качен 

окончателният  бюджет  на  проведената  26-та  международна 

конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Европа 

(ACEEEO). Всички оправдателни документи са описани. Файлът е 

„АСЕЕЕО – отчет за разходите“, а горният файл е предварителният 

бюджет,  който  на  17  октомври  2017  г.  Централната  избирателна 

комисия утвърди. 

Няма  разлика,  независимо  че  по  пера  има  примерно 

преразход  в  някои  или  разход  в  други.  114 227 476  лв.  е 

предварителният ми бюджет без ДДС. Виждате какъв е отчетът, в 

който са включени абсолютно всички разходи, както ДДС-то, така и 

осигуровките на някои от физическите лица, които сме наели. 

Междувременно мога само да ви докладвам за ваше сведение, 

че  плащанията  са  почти  приключили.  Остават  още  няколко 

плащания. Чакаме оправдателни документи, за да направим пълна 

спецификация  и  подредба  на  необходимите  оправдателни 

документи. 

Моля  ви  да  утвърдим  бюджета,  който,  както  казах,  е  в 

рамките на предварително гласувания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 
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Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина 

Цанкова-Стефанова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Росица 

Матева,  Румен Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 

ред: 

2. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

По тази точка докладчик е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  от 

общинската  избирателна  комисия  –  Царево,  за  заплащане  на 

възнаграждение на членовете на ОИК – Царево, за проведени три 

заседания. 

На  първото  заседание  общинската  избирателна  комисия  – 

Царево,  е  разгледала  писменото  уведомление  на  председателя  на 

Общинския  съвет  –  Царево,  по  повод  подаването  на  оставка  от 

общински съветник от листата на политическа партия. И съответно 

вземат  решение  да  изпратят  това  писмено  уведомление  до 

общинския съветник, за да вземе становище. Това заседание е било 

на 19 септември 2017 г., като на него са присъствали  председател, 

заместник-председател,  секретар  и   6  членове  на  общинската 

избирателна комисия. 

Второто заседание е било на 5 октомври 2017 г. Присъствали 

са  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6  членове.  На 

това  заседание  са  прекратили  пълномощията  на  общинския 

съветник.

На третото заседание, което е било на 13 октомври 2017  г., са 

присъствали  председател, заместник-председател, секретар и  пак 6 
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членове,  са  обявили  за  избран  следващия  общински  съветник  от 

съответната листа. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги, предлагам да изплатим на членовете на общинската 

избирателна  комисия  за  две  проведени  заседания,  а  именно  за 

първото заседание на 19 септември 2017  г., на което са разгледали 

и са получили уведомлението от председателя на Общинския съвет, 

и за заседанието на 13 октомври 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Не виждам коментари. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. Режим на 

гласуване. 

Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина 

Цанкова-Стефанова,  Мария Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Росица 

Матева,  Румен Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, има ли други доклади по тази точка? – Не виждам. 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

3. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Ганчева – заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-00-735 от 22.11.2017 г. То е препратено от госпожа Манолова, 

от  нейната  поща  на  пощата  на  комисията  и  съдържа  писмо  от 

госпожа  Силвия  Митева,  с  което  ни  информира,  че  вчера  – 

21.11.2017 г. е бил подаден първият отчет по проекта за електронно 

гласуване за периода 3 април 2017 г. – 31 октомври 2017 г. и изказва 

благодарности  на  екипа  за  своевременната  подготовка  на 

документите. 
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За сведение. 

Колеги,  докладвам  ви  писмо,  което  е  получено  по 

електронната  поща,  с  вх.  № ЦИК-07-38-64 от 22.11.2017  г.,  като 

писмото  съдържа  документи  на  английски  език  и  е  от  госпожа 

Екатерина Ангелова с оглед на подготовката на българското участие 

в заседание на Работна група „Общи въпроси“ на 23 ноември 2017 г. 

Приложено  са  ни  изпратени  анотиран  дневен  ред  на 

председателството,  както  и  разпространените  в  портала  на 

делегатите  документи,  които  ще  заседават  по  изключение  днес, 

четвъртък, защото в петък ще се състои Среща на върха по източно 

партньорство. 

Няма  да  го  предлагам  за  превод.  Ние  прегледахме  с 

председателя  документите.  Всъщност  те  по  своята  същност  са 

идентични с вх. № ЦИК-07-38-61 от 21.11.2017  г. и предлагаме да 

бъдат приети за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължаваме със  следващ докладчик госпожа Солакова – 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, има предложение на госпожа 

Манолова за одобряване на участие в семинар по актуални въпроси 

по прилагане на трудовото законодателство на 28 и 29 ноември 2017 

г. на Красимира Манолова и Милена Радославова. Проучено е и има 

възможности за участие – свободни места. 

Общата  сума  като  такса  за  участие  е  744  лв.  За  втория 

участник  има  намаление.  По  §  „Издръжка“  има  средства  за 

изплащане на таксата. Предлагам да одобрим участието в семинар в 

София на 28 и 29  ноември 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 
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Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 3 (Ерхан Чаушев, Камелия  

Нейкова, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа 

трябва да е публикувано писмо с вх. № ЦИК-00-694/1 от 22.11.2017 

г.  от  Централния  кооперативен  съюз.  Уведомяват  госпожа 

Манолова,  че  са  в  очакване  на  допълнителна  информация  и  при 

въпроси са в готовност да отговарят. 

Приложили са схема на един базов етаж в сградата на ЦКС на 

ул.  „Раковски“  №  99.  Както  знаете,  вчера  имаше  оглед  на  тази 

сграда.  Колегите  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев  и  аз  бяхме  на 

огледа. Нека и те да вземат отношение или след заседанието малко 

по-подробно да ви уведомим. 

В общи линии само това ще ви кажа на този етап, че от ЦКС 

са готови след приемане на решението на Централната избирателна 

комисия,  да  направят  всичко  необходимо,  за  да  отговорят  на 

изискванията като брой помещения, квадратура, кубатура и т.н. 

Това което на този етап може би трябва да направим, защото 

информацията, която сме им изпратили, не е достатъчна, да вземем 

информация от Народното събрание за помещенията, които ползва 

Централната  избирателна комисия:  каква е  тяхната квадратура,  да 

им  изпратим  тази  информация,  за  да  може  да  се  ориентират  по-

лесно.  Включително  преустройства,  ако  се  налагат  с  оглед  на 

размери на зали, които не са налични, в готовност, тъй като те не 

могат да предоставят за постоянно ползване голямата конферентна 

зала. Те са готови да направят съответните реконструкции. 
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Казаха  ни  ориентировъчна  цена.  Не  съм  убедена  дали  е 

публикувана справката, но Николай Желязков е намерил в интернет 

също справка за цените за наем в тази сграда на ЦКС. 

На този етап ви докладвам за сведение. След получаване на 

информацията от Народното събрание, ще предложа да се изпрати 

до ЦКС.  

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги, във връзка с тази сграда на „Раковска“, ако искате, 

успоредно да върви и огледът на експертите от другите ведомства, 

чийто списък ние имаме.  Председателката  предлага  да поканим и 

„Информационно  обслужване“  АД,  които  на  този  етап  не  са 

включени. Красимира Манолова да организира с тях един оглед, за 

да може и те да изразят тяхното експертно становище по въпросите 

от тяхната компетентност с оглед на обезпечаване на сигурността и 

всички комуникационни и други връзки с тази сграда за работата на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, гласуваме. Режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

публикувана  Заповед  №  ЦИК-02-87  от  21  ноември  2017   г.  на 

председателя на Народното събрание за основните месечни заплати 

във връзка с информацията от НСИ за средномесечните заплати в 

обществения сектор. 

За сведение и предоставяне на счетоводството. 

И в папка „Покани“ – покани за семинари. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  ви  моля  да  погледнете 

Договор с корекции – така се нарича файлът, който ви докладвах в 

предното  заседание  и  в  който  в  оперативен  порядък  заедно  с 

юрисконсулт  Желязков  са  нанесени  съответните  корекции, 

съгласувани и с изпълнителя. И ако нямате други бележки по него, 

ви предлагам да го одобрим за сключване, както и да упълномощим 

госпожа  Алексиева  заедно  с  госпожа  Герасимова  да  подпишат  за 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Не виждам коментари, колеги. 

Подлагам на гласуване. Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, докладвам ви писма с вх.  № 

ЦИК-00-736 от 22 ноември 2017 г. и ЦИК-00-62 от 22 ноември 2017 

г. Това са писма, които са получени по електронната поща от Гранд 

хотел  „София“  във  връзка  със  запитването  на  Централната 

избирателна  комисия  за  организиране  на  събитието  за  11  и  12 

декември 2017 г. 

Докладвам ви ги  за  сведение  и  ви предлагам да  възложим 

чрез  директора  на  Дирекция  „Администрация“  на  госпожа 
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Цветомира  Жекова  последващи  действия  по  уточняване  на 

организацията по ползване на помещението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги, подлагам на гласуване възлагане на администрацията 

на тези действия. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Предложението се приема. 

Благодаря. 

Колеги, следващият докладчик съм аз. 

Във вътрешната мрежа в моята папка ще видите вх. № ЦИК-

07-55-78  от  23.11.2017   г.  Това  е  превод  на  писмото,  което 

получихме от председателя на Централната избирателна комисия на 

Босна и Херцеговина, което ви докладвах за сведение и запознаване 

на предходното заседание. Тук е преводът. 

Важното към това писмо, с което председателката на ЦИК на 

Босна и Херцеговина ни благодари за участието и за организацията 

на  26-та  годишна  конференция  на  Асоциацията  на  органите  за 

управление на  избори в  Европа.  Важно е  приложението,  а  това е 

Меморандум  за  взаимно  разбирателство  и  сътрудничество  в 

областта на изборите. Представени ни е такъв меморандум, който е 

подписан  вече  от  Централната  избирателна  комисия  на  Босна  и 

Херцеговина и Избирателната комисия на Индия. 

Колеги,  днес  ви  го  докладвам  отново  за  сведение  и 

запознаване.  Аз  прегледах  текста.  Би  следвало  да  извършим 
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корекции с оглед нашето законодателство и с оглед на предмета на 

взаимно сътрудничество, така че да можем да си бъдем максимално 

полезни.  

Колеги,  аз  ще  разпределя  преписката  на  Работна  група 

„Организация на изборите извън страната“ поради факта,  че става 

дума за международно сътрудничество, и ви моля да го разгледаме 

на работно заседание на тази група, за да може после с предложени 

корекции  да  влезе  на  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия  и  съответно  да  изпратим  коригиран  текст  с  нашите 

предложения за корекции до Централната избирателна комисия на 

Босна и Херцеговина. 

Следващ докладчик, колеги, е госпожа Цанева – заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

07-189-3 от 23 ноември 2017 г., пристигнало по електронната поща 

от Националната избирателна комисия на Южна Корея, с което ни 

благодарят за отговора и за предложеното време и дата за среща с 

Централната  избирателна  комисия,  както  и  ни  посочват  лице  и 

имейл за контакт във връзка с тази среща. 

Моето предложение е да напишем отговор на този имейл, че 

е необходимо да знаем имената на гостите, които ще присъстват на 

срещата на 8 декември 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Мартин Райков,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
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Следващ  докладчик  ще  бъде  госпожа  Сидерова  – 

заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  на  мен  и  на 

колегата  Баханов,  но на него му се наложи да излезе  и затова аз 

докладвам,  е  разпределена  преписка  с  вх.  №  ЦИК-00-738  от  22 

ноември 2017  г. Това е едно уведомление от Комисията за защита от 

дискриминация  относно  получена  в  комисията  жалба  от  лицето 

Ивайло Александров, с твърдение, че се допуска дискриминация въз 

основа на текстовете на чл. 36 от Изборния кодекс, тъй като било 

неправилно да се изисква регистрация, за да можеш да гласуваш по 

настоящ  адрес  –  в  14-дневен  срок  да  подадеш  заявление  до 

общинската администрация. Господинът е твърдял, че по този начин 

не е можел да гласува, тъй като неговите два адреса – и постоянен, и 

настоящ  –  са  на  територията  на  гр.  София  и  поради  това  му  е 

отказано да бъде вписан в списък по настоящ адрес, като не е могъл 

да гласува в „Младост“, а е трябвало да се разкарва до „Дружба“, 

който е съседният на „Младост“ комплекс. Уведомили са ни, че по 

жалбата е образувана преписка № 228 от 2017 г. 

Само още две думи. Господин Александров си е писал и с нас 

неколкократно  и  ние  сме  му  отговаряли  какъв  е  редът,  за  да  се 

гласува по настоящ адрес. Давали сме му винаги подробни отговори 

и  той  няма  оплакване  към  нас,  но  има  искане  да  се  измени 

Изборният  кодекс  и  ние  да  упражним  правомощията  си  и  да 

направим предложение да се измени Изборният кодекс. 

Предлагам ви тази преписка за запознаване. Колегата Баханов 

във вторник ще я предложи за решаване – какъв отговор да изпратим 

или какви действия да предприемем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  молба  от 

адвокат  Георги  Спасов  –  пълномощник  на  Десислава  Георгиева 
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Йорданова.  Към  молбата  са  приложени  два  изпълнителни  листа, 

издадени в полза на Десислава Георгиева Йорданова. Единият е за 

сумата от 2050 лв., а другият изпълнителен лист е в размер на 1700 

лв. Това е по две административни дела, които съответно са ходили 

до Върховния административен съд, т.е. това са разноските по две 

дела и за двете инстанции общо. 

Само  да  ви  припомня.  Това  беше  по  казуса  с  общинската 

избирателна комисия -  Пловдив. Те всъщност пренаредиха листата 

и имаше спор кой е следващият избран за общински съветник, по 

повод на което имаше две дела, тъй като общинската избирателна 

комисия беше взела две решения – и двете отхвърлителни. С едното 

обяви общинския съветник, а с другото пренареди листата. 

Представени са в оригинал два броя изпълнителни листове. 

Към тях има пълномощно от Десислава Георгиева Йорданова, която 

упълномощава  адвоката  си  вместо  нея  да  получи  разноските  по 

делата. Съответно има посочена и банкова сметка на адвокат Георги 

Спасов. 

Предлагам  счетоводството  да  предприеме  мерки  по 

изплащане на сумите по изпълнителните листове. Ако не са налице 

суми за тази бюджетна година, да бъдат предвидени в следващата, 

както са изискванията на закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? 

Режим на гласуване. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  3 

(Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 
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Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  заседание  на  28  ноември  2017  г., 

вторник, в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева

14


