
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 590

На 7 декември 2017  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Проект на  хронограма  за  частичните  избори за  кметове, 

насрочени за 18.02.2018 г. 

Докладва: Румяна Сидерова

1.а.  Проект  на  решение относно промени  в  състава  на 

коалиция. 

Докладва: Камелия Нейкова 

2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладват: Иванка Грозева, Таня Цанева

2.а. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладва: Георги Баханов

3. Доклади по писма. 

Докладват:  Иванка  Грозева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Румяна 

Сидерова,  Таня  Цанева,  Севинч  Солакова,  

Ивилина Алексиева, Ивайло Ивков

4. Разни. 



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 

Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов, 

Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, 

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Катя Иванова и Росица Матева. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  17  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  7  декември 2017 г. 

Колеги, преди да ви предложа проекта на дневен ред, знаете, 

че  си  идвам  от  командировка  на  един  сериозен  международен 

симпозиум и нося трофей, колеги. 

Централната  избирателна  комисия  на  България  получи 

награда  за  гражданско  включване,  за  участие  и  включване  на 

гражданите в процеса на организация и произвеждане на избори и от 

там  повишаване  на  общественото  доверие  в  изборите  и  изборния 

процес. 

Колеги, наградата не е първа, но е награда. (Ръкопляскания.)

Ние  сме  подгласници  на  първите,  а  първите  са  Грузия  и 

Ботсвана. Ние сме техни подгласници. (Оживление.)

Колеги, бих искала да ви кажа, че се борихме с организации и 

избирателни  комисии от  Съединените  американски  щати,  Канада, 

Мексико,  Обединеното  Кралство,  Украйна,  Косово,  Грузия, 
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Австралия, Непал, Шри Ланка и други, които са подробно описани в 

книжката, която носим. 

Позволете ми още няколко думи. 

За мен тази награда наистина е голяма чест и считам, че тя ни 

стимулира. Първо ни казва, че ние сме на правилния път. Колеги, 

целият  свят  общува  с  организации  на  гражданското  общество  и 

намира нови подходящи начини това общуване да бъде полезно за 

изборите и за обществото. Очевидно е, че и ние го правим и сме 

оценени.  И  това  е  правилният  път!  Надявам  се,  че  със 

задълбочаването  на  тези отношения,  с  разработване  на  съвместни 

програми  и  други  дейности  е  възможно  догодина  да  получим  и 

първа награда. (Реплики.) 

Колеги, само искам да ви кажа още нещо, може ли? 

Все пак да знаете коя е конкурсната комисия: 

Проф. Майкъл Брутър, който е от Международния център за 

изборна психология; 

Господин Пиер Гарон, който е Началник на отдел „Избори и 

референдуми“  в  Секретариата  на  Венецианската  комисия  към 

Съвета на Европа; 

Господин  Мат  Кокхол,  който  е  Старши  програмен 

ръководител  в  Международния  център  за  парламентарни 

изследвания; 

Господин  Суини,  който  е  президент  и  Старши  програмен 

ръководител на Международната фондация за изборни системи от 

Щатите; 

Госпожа  Заалишвили,  която  е  Директор  на  Центъра  за 

развитие на изборните системи, реформи и обучение от Централната 

избирателна комисия на Грузия. Тя се е оттеглила при гласуването 

по повод на Грузия. 

Господин  Кастро,  който  е  Директор  „Международни 

отношения“ в Изборния трибунал на Федералния съд в Мексико, и  

Госпожа Гринстрийд, която е Съпредседател на Коалицията 

на местните организации и наблюдателите от Гана. 
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Това  е  била  комисията,  която  е  оценила  подадените 

номинации за множество държави. 

Колеги, разгледайте го и след това ще го оставя в тази зала. 

След  тази  добра  новина  аз  предлагам,  колеги,  да 

информираме обществото за тази награда с едно съобщение. Мисля, 

че  не  възразявате.  Съобщението  да  публикуваме  и  на  нашата 

страница, и до медиите. Благодаря. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен  ред:  т.  1. 

Проект на хронограма за частичните избори за кметове, насрочени 

за 18 февруари 2018 г. – докладчик госпожа Сидерова. Използвам 

случая да й благодаря за председателстването на ЦИК в периода на 

моята  служебна  командировка;  т.  2.  Доклади  относно  искания  за 

отваряне на запечатани помещения  с докладчици госпожа Грозева и 

госпожа  Цанева;   т.  3.  Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа 

Грозева,   госпожа  Ганчева,  госпожа  Нейкова,  госпожа  Сидерова, 

госпожа Цанева, госпожа Солакова и аз; и т. 4. Разни.  

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 

така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Моля да  ме включите  с  проект на 

решение за промени в състава на коалиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде т. 

1.а. Проект на решение относно промени в състава на коалиция. 

Следващ беше господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, да включите нова точка за 

възнаграждения, госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Баханов,  това ще бъде нова точка 2.а.  Доклад относно искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Следващ беше господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам едно постановление. Ако може да 

ме включите в доклади по писма. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви  в 

докладите по писма, господин Ивков. 

Колеги, други предложения?  - Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. ..

Уважаеми колеги, прегласуваме. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Уважаеми колеги, преди да преминем към разглеждането на 

точка  първа  от  дневния  ред,  искам  да  ви  информирам,  че  по 

обективни  причини  от  днешното  заседание  отсъстват  госпожа 

Мусорлиева, господин Андреев, госпожа Матева и госпожа Иванова. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Проект на хронограма за частичните избори за кметове, 

насрочени за 18.02.2018 г. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  в  папка  за 

днешното заседание съм ви сложила проект на хронограма. Аз не 

знам  дали  точно  на  днешното  заседание  трябва  да  я  приемем. 

(Реплики.) 

Моята идея беше да ви я предложа за сведение и на следващо 

заседание  да  я  гласуваме.  Сега  ще  ви  кажа  на  какво  трябва  да 

обърнете внимание и да помислим. 
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Там където в края на изборния процес са сроковете 24 часа и 

48 часа, струва ми се трябва да има лека промяна. За дните, които 

попадат в тези 48 или 24 часа, не бива в този ден да изтича крайният 

срок.  Нека  да  го  погледнем  и  на  следващо  заседание  да 

поразсъждаваме и да приемем. По този начин ще избегнем и някои 

от двусмислията, които бяха при регистрацията на наблюдатели, на 

застъпници. 

Моля да погледнете. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Включила  ли  си  за  електронното 

гласуване? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не съм включила  за  електронното 

гласуване, защото ние още не сме провели симулации и никой не е 

казал,  че  на  първите  възможни  частични  избори  трябва  да  има 

електронно гласуване. (Реплики.) 

Нека не спорим. В момента ние не сме готови, мили колеги. 

18 февруари е след два месеца и половина, от които половината дни 

са празници и то официални празници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо  Сидерова,  държавата  няма  готовност,  а  не  ЦИК  няма 

готовност,  тъй като е  необходимо да има електронен регистър на 

избирателите и електронна идентификация преди да има електронно 

гласуване. След като започнахме този въпрос, ви допълвам. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  така,  предлагам  за  следващо 

заседание този работен проект. (Реплики, обсъждане.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладът по точка първа е за сведение и запознаване. 

Моля,  прегледайте  така  предложения проект  на  хронограма  и  ще 

влезе в дневния ред на следващото заседание.  

Уважаеми колеги, преминаваме към следващата точка: 

1.а.  Проект  на  решение относно промени  в  състава  на 

коалиция. 
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Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги,  в  моя  папка  е  проектът  на  решение  с  №  4900  - 

относно промени  в  състава  на  коалиция  „НАРОДЕН  СЪЮЗ“, 

регистрирана  за  участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  за 

кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило  е  заявление  за  промени  в  състава  на  коалиция 

„НАРОДЕН  СЪЮЗ“  от  представляващите  коалицията  Радослав 

Кацаров  и  Цветан  Манчев  чрез  пълномощника  Стефан  Борисов. 

Коалицията е регистрирана с Решение № 1938-МИ от 6 септември 

2015 г. на ЦИК за участие в местните избори през 2015 г. С Решение 

№ 3700-МИ от 1 октомври 2016 г. и с Решение № 4863-МИ от 24 

август 2017 г. са направени промени в състава на коалицията. 

Заявлението  е  вписано  в  регистъра  на  коалициите, 

регистрирани за участие в изборите под № 1 – 4 на 5 декември 2017 

г.

Към  заявлението  са  приложени  според  мен  всички 

необходими  документи:  Анекс  №  3  от  4  декември  2017 г., 

Удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия  „БЪЛГАРИ  ЗА 

АЛТЕРНАТИВА  НА  СТРАХА,  ТОТАЛИТАРИЗМА  И 

АПАТИЯТА“ (БАСТА), Пълномощно от Радослав Кацаров и Цветан 

Манчев, представляващи коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, в полза на 

Стефан Борисов.

Заявлението отговаря на изискванията на Изборния кодекс и 

на  т. 19  от  споразумението  за  създаване  на  коалиция „НАРОДЕН 

СЪЮЗ“. 

Предлагам ви да вземем решение за извършване на промени в 

коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, като се заличава от състава й  партия 

„БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА 

И АПАТИЯТА“ (БАСТА). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Продължителни коментари и уточнения извън микрофона.)
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Колеги,  имате  ли  предложения  по  така  предложения  ви 

проект за решение? (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, още веднъж питам имате ли предложения 

за изменение и допълнение в така предложения проект на решение, 

който е по заявление? (Реплики.) 

Уважаеми колеги, нуждаем се от преглед и на документите. 

Давам 10 минути почивка. 

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Продължаваме днешното заседание. 

Колеги, запознахме се с документите, въз основа на които ни 

е  предложен този проект на решение. 

Колеги, някакви допълнения? – Не виждам. 

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4925-МИ. 

Продължаваме с точка втора от дневния ред: 

2.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

8



Първи докладчик е госпожа Грозева – заповядайте. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  от 

днешна дата има качен проект на решение № 4901 относно отваряне 

на запечатано помещение в община Ихтиман, Софийска област. 

Пристигнало е писмо, входирано в Централната избирателна 

комисия с вх.  № НС-14-56 от 05.12.2017 г.,  подписано от Калоян 

Илиев – кмет на община Ихтиман, Софийска област, с което се иска 

разрешаване на достъп до запечатан шкаф № 4 в помещение № 1- 

Архив,  намиращо  се  в  сградата  на  община  Ихтиман,  в  което  се 

съхраняват  изборните книжа и  материали от  изборите за  народни 

представители,  произведени  на  5  октомври  2014 г.,  във  връзка  с 

извършване на експертиза и обработване при спазване изискванията 

на  Закона  за  националния  архивен  фонд  и  свързаните  с  него 

подзаконови  нормативни  актове  и  предаването  им  на  отдел 

„Държавен архив“ – гр. София, както и унищожаване на неценните 

документи. 

Предлагам ви при спазване на разписаното в наше Решение 

№ 4387-НС от 2 март 2017 г. да им разрешим отварянето на  шкаф № 

4 в помещение № 1 в Архива, намиращ се в сградата на общината, 

като  достъпът  до запечатаното  помещение,  в  което се  съхраняват 

изборните книжа и материали, да се осъществи съгласно описания 

ред в т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение. 

Режим на гласуване. 

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

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  
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Уважаеми колеги, това е Решение № 4926-НС. 

Моля, продължете с докладите си, госпожо Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  във  връзка  с  това  ви  докладвам 

преписка, входирана с вх. № ПВР-06-194 от 05.12.2017  г. Тя е също 

от кмета на община Ихтиман. Към писмото, което ни е изпратил, е 

приложил заповед на кмета за назначаване на комисия във връзка с 

предходно отваряне на запечатано помещение относно изборите за 

общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на 

републиката от 23 о 30 октомври 2011 г.

За сведение ви го докладвам в изпълнение на наше решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Грозева. 

Следващ докладчик е госпожа Цанева – заповядайте. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  в  папка  с  моите  инициали  ви 

предлагам  проект  на  решение  относно  искане  за  отваряне  на 

запечатано  помещение  в  община  Нова  Загора,  област  Сливен. 

Писмото е от кмета на община Нова Загора. 

Целта  на  отварянето   на  запечатаното  помещение  е  да  се 

извърши  експертиза  на  изборни  книжа  и  материали  от 

произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 

г.  В  помещението  също  така  се  съхраняват  и  изборни  книжа  и 

материали от националния референдум на 27 януари 2013 г.,  и от 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България на 25 май 2014 г. 

Предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс 

и  Решение № 4387-НС от 2  март 2017 г.  на  ЦИК да се  разреши 

отварянето на запечатаното помещение, като са описани и стъпките, 

действията които трябва да бъдат извършени по Решение № 4387 от 

2 март 2017 г. на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 
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Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4927-ЕП/НС. 

Уважаеми колеги, изчерпахме точка втора от дневния ред. 

Продължаваме с точка трета: 

3. Доклади по писма. 

Първи  докладчик  е  госпожа  Грозева,  след  това  е  госпожа 

Ганчева. Упълномощавам госпожа Солакова да води. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Аз  докладвах  писмото  в  предходната 

точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Ганчева 

– писма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

00-773 от 6 декември 2017  г.  Това е писмо, което е получено по 

електронната поща от госпожа Силвия Митева, като е изпратено до 

ЦИК – до госпожа Манолова и до госпожа Тихолова. Уведомяват 

ни, че във връзка с Дейност 2 по проекта „Изграждане и внедряване 

на  пилотна  система  за  дистанционно  електронно  гласуване“ 

Държавна агенция „Електронно управление“ е сключила договор с 

Фондация „Право и интернет“ – договор със  съответния номер,  с 

предмет: „Разработване на техническо задание, методика, оценка и 

съпътстваща  документация  за  провеждане  на  обществена  поръчка 

„Изграждане  и  внедряване  на  пилотна  система  за  дистанционно 

електронно гласуване“. 
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Предвид  забавянето  на  Дейност  1  по  проекта  поради 

констатирани  непълноти   при   изпълнението  по  договора  с 

изпълнител  „Ню  Ай“  АД,  изпълнителят  Фондация  „Право  и 

интернет“ няма как да стартира изпълнението на задължението си по 

договора, поради което срокът е бил удължен до 2 януари 2018 г., 

като  приложено  са  ни  изпратили  копие  на  Допълнителното 

споразумение към договора. 

Колеги, докладвам го за сведение и запознаване. Уведомила 

съм  деловодството,  че  не  е  разпечатано  Допълнителното 

споразумение  и  да  се  качи  във  вътрешната  мрежа.  Просто 

преписката  току-що ми беше разпределена  и  аз  самата  не  съм се 

запознала. 

Докладвам вх. № ЦИК-00-750/2 от 6 декември 2017  г. Това е 

писмо, което е получено по електронната поща от госпожа Силвия 

Митева и ни е препратено писмо от изпълнителя „Ню Ай“ АД, с 

което  ни  уведомяват,  че  въпреки  че  е  бил  поставен  срок  до  5 

декември 2017  г.  във  връзка  с  изпълнението  на  Поддейност  3  – 

Организиране и провеждане на двудневно събитие в гр. София за 70 

участника,  провеждане  на  три  симулации  за  дистанционно 

електронно  гласуване  и  представяне  на  план  за  провеждане  на 

събитието, в който беше поставен срок до 5 декември 2017 г., като 

дата  за  предоставяне  на  „Ню  Ай“  АД  за  данни  –  три  имена  и 

телефонен номер, за провеждане на двуфакторна идентификация. 

Информират  ни,  че  няма  да  бъде  проведена  двуфакторна 

идентификация.  Няма  как  да  бъде  реализирано  поради  обективна 

невъзможност  на  партньорите  да  изпълнят  в  цитирания  срок. 

Доколкото разбирам, ще бъде само с едностепенна идентификация. 

В предходно заседание ви докладвах както писмото, така и 

разговора,  който  е  проведен  между  госпожа  Митева  и  госпожа 

Манолова  във  връзка  със  срока  за  предоставяне  на  данни.  Вчера 

съгласувано и с председателя,  в присъствието на колегата Райков, 

госпожа  Цанкова  също  беше,  бяхме  уведомени,  че  ще  бъде 

проведена едностепенна идентификация на симулациите. 
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Знаете,  че  съгласно  протоколното  решение  от  предходното 

заседание,  администрацията  и  госпожа  Манолова  прозвъниха 

членовете на ЦИК.  Във вътрешната мрежа има списък с членовете 

на ЦИК и начина на свързване, съответно и предложенията. 

С оглед на този имейл, аз ви предлагам писмото, което все 

още не  е  изпратено,  предвид че  е  отпаднала  вече  спешността,  да 

бъде  изпратено  във  варианта  без  идентификацията,  която  се 

предлага  за  всеки един от  членовете  на  Централната  избирателна 

комисия, като обаче с оглед възможността членове на Централната 

избирателна  комисия  да  предлагат  лица  и  организации, 

администрацията  съгласно  протоколно  решение  от  предходното 

заседание,  се е свързала с членовете на ЦИК и те са дали своите 

предложения,  които  са  във  файла,  наименуван  „Предложения  на 

членовете  на  ЦИК  за  организации  и  лица,  които  да  бъдат 

предложени  на  Агенцията  за  изпращане  на  покани  за  участие  в 

симулациите“. 

Предлагам, госпожо председател, ако не възразявате, с оглед 

оперативност  да  ги  гласуваме едно  по  едно,  за  да  видим кои  ще 

бъдат  включени  и  кои  не.  Като  припомням  целевите  групи  по 

проекта и покани ще бъдат изпратени и е редно да бъдат изпратени 

така, както е проектът, до съответните целеви групи, които за яснота 

на колегите госпожа Манолова е качила във вътрешната мрежа. В 

отделна  папка  е  всичко  по  нареждане  на  госпожа  Сидерова  и 

целевите групи са представители на Държавна агенция „Електронно 

управление“, медиите, Обществения съвет към ЦИК, Националното 

сдружение  на  общините,  политически  партии,  администрация  на 

Министерски съвет, Народно събрание и др. 

Припомням,  че  с  протоколно  решение  от  предходно 

заседание ние решихме госпожа Мария Габриел да бъде поканена, 

т.е. госпожа Габриел към момента е безспорна. 

Доколкото  бяхме  информирани  колегите,  които  вчера 

присъствахме на разговор с ръководителя на проекта от Държавна 

агенция  „Електронно  управление“  по  телефона,  който  госпожа 
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Манолова  проведе,  е,  че  покани  до  този  момент  все  още  не  са 

изпращани. 

Това е докладът ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само за коректност. На предходно 

заседание стана въпрос да проверим дали Общественият съвет е в 

целевите групи. Да, той е включен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  с  оглед  и  процедурното  предложение,  което  възприемам, 

нека  първо  да  гласуваме  да  предложим  на  Държавна  агенция 

„Електронно  управление“  да  бъдат  изпратени  към  всички  онези 

институции  и  представители,  към  които  изпратихме  покани  и  за 

симулациите, които са във вторник. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, сега преминаваме към предложенията от членовете 

на ЦИК. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

може би да припомним тук, че цялото събитие е за 70 човека. Така е 

по проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Донякъде  подкрепям  част  от 

предложенията на госпожа Мусорлиева.  Предлагаме с Александър 

Андреев Паскал Бояджийски, който е член на КПУКИ и е бивш член 
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на Централната избирателна комисия, има необходимите познания и 

интерес. (Реплики.) 

Защо  да  не  го  поканим?  Аз  имам  и  си  обосновавам 

предложението. Ти като не искаш, гласувай против. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

следите за реда в залата, а не тука да влизаме в личностни спорове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приемам 

забележката. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Това  че  някои  колеги  коментират 

извън микрофон, не позволява на други, които са взели микрофона, 

непрекъснато да дават наставления. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря за направеното искане. 

Моля  да  направите  забележка  на  коментиращите  извън 

протокола, за да не пречат на докладчика. (Реплики.) 

Предлагаме  и  госпожа  Силва  Дюкенджиева  –  също  бивш 

член  на  Централната  избирателна  комисия.  В  момента  е 

юрисконсулт  на  Конституционния съд.  Има интерес  и  считам,  че 

може да бъде поканена. Всеки си обосновава своите предложения. 

И ще се  присъединя към колегата  Мусорлиева да  поканим 

част  от  членовете  на  Софийския  адвокатски  съвет.  Посочени  са 

четирима  души.  Това  са  председателят  на  САК господин  Ивайло 

Данов,  секретаря  на  съвета  Александър  Мишев  и  двама  от 

членовете, които са с интерес. Също и Катя Станева, която е член на 

КПУКИ  –  също  е  многогодишен  член  на  районни  и  общински 

избирателни комисии. 

Това  е  моето  мнение.  Разбира  се,  присъединявам  се  към 

колегата Ивков. Неговите предложения съвпадат с вносителите на 

проекта  и  считам,  че  е  абсолютно  правилно  предложението  на 

колегите Цанкова и Райков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Господин Баханов, заповядайте. 

15



ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, нямам нищо против 

изказаните  до  тук  мнения  и  конкретни  предложения  с  конкретни 

имена,  но  считам,  че  Централната  избирателна  комисия  възприе 

един друг подход към поканените – да каним именно институции. 

Всеки има някой познат, всеки има някой, когото мисли, че трябва 

да покани, така че във връзка с това, ако възприемем този начин на 

покани, да дадете възможност и някои други още повече време да 

запознаем и да видим кого можем да поканим. И трябва да съберем 

Зала  1  на  НДК!  Мислим,  че  трябва  да  я  ангажираме,  ако  така 

вървим. 

Аз също мисля, че трябва да поканим Административен съд, 

Върховен  административен  съд  –  Четвърто  отделение, 

председателите на административни съдилища, които гледат наши 

дела по обжалване на изборния резултат и мисля, че те трябва да са 

наясно  с  процедурата,  която  евентуално  ще  залегне  в  бъдещото 

изменение на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, след разговор в оперативен порядък, за да 

уточним  мотиви  в  една  или  в  друга  посока  и  съгласно  така 

направените  предложения,  започвам  да  подлагам  на  гласуване 

предложенията по ред на вносителите. 

Колеги,  който  е  за  предложените  лица  по  т.  1,  моля  да 

гласува. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  8  (Владимир  Пенев,  

Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – 

11  (Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  

Чаушев, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина  

Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева)  
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Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 

мнозинство,  вероятно  и  с  оглед  ограничения  ресурс  като  места  в 

залата,  в която ще се провеждат симулациите. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложенията по т. 

2 и т. 3. 

Режим на гласуване. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Владимир  Пенев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  

Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар  Томов),  против  –  7  (Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка Ганчева, Мартин Райков).   

Предложението не се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах против не спрямо 

конкретните лица, за които е направено предложение – аз лично ги 

уважавам безкрайно и двамата като бивши членове на Централната 

избирателна комисия, но считам, че поканвайки нарочно някои от 

членовете и някои представители на институции, бихме пропуснали 

други и други биха се обидили. Така че, спазвайки общия принцип – 

бяхме  помолени  да  посочим  изрично  имена  от  целевите  групи  и 

съобразявайки се  и  с  бройката  считам,  че  е  малко некоректно  да 

правим  предложения  за  конкретни  бивши  членове  и  конкретни 

представители  на  други институции,  без  да  имаме възможност да 

обхванем всички такива. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, кратък отрицателен вот и от моя страна. 

Считам, че когато каним на симулации, целевата група и на 

първите, и на вторите трябва да бъде идентична. Иначе всяка една от 

целевите  групи  ще  получи  различна  представа,  колеги,  за  онова 

което правим. 
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението по 

т. 4 – лицата, които са извън целевата група. 

Режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  4  (Владимир  Пенев,  

Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  Цветозар  Томов),  против  –  14 

(Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева).  

Предложението не се приема. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Отрицателен  вот,  уважаема  госпожо 

председател. 

Присъединявам  се  към  казаното  от  колегата  Ганчева  в 

изразеното  от  нея  становище  и  отрицателен  вот  по  предходното 

гласуване.  Считам,  че  абсолютно  не  е  коректно  така,  както 

поставяме конкретни имена, тъй като тези лица, които са в момента 

предложени, ако знаят кои са предложени, ще останат с погрешното 

впечатление,  че  определени  членове  от  Централната  избирателна 

комисия имат лично нещо против тях. 

Въпросът  е  принципен.  Както  изразих  моето  становище, 

трябва  да  каним  хора,  които  имат  отношение  към  симулациите, 

които ще направим. И при една обща покана, нормално разгласена в 

медиите, на сайта на ЦИК и изпратена до институциите, всеки може 

да си прецени и който има интерес, да дойде. Затова ви казвам, че 

гласувах  против,  а  не  срещу  конкретни  имена  и  конкретни 

предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, продължаваме с предложенията по т. 5. 

Режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
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Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков,  Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар  

Томов),  против  –  6  (Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,  Метин Сюлейман, Севинч  

Солакова).  

Колеги, с оглед току-що постигнатото решение, ви моля да 

гласуваме да поканим същите лица и на симулацията на 12 декември 

2017 г. 

Режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова, Мартин Райков,  Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар  

Томов),  против  –  7  (Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев, Иванка  Грозева, Йорданка  Ганчева, Метин  Сюлейман, 

Севинч Солакова).  

Предложението не се приема. 

За процедура заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам  да  прегласуваме,  тъй 

като не беше ясно поставено какво точно гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо  Цанева,  не  приемам забележката  за  неясно  поставяне  на 

гласуване, но вие не сте разбрала – така приемам. 

Затова, колеги, подлагам на прегласуване лицата по т. 6 да 

бъдат поканени и на симулациите на 12 декември 2017 г. 

Режим на гласуване…

Уважаеми колеги, режим на прегласуване.  

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  4  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Метин Сюлейман, Севинч Солакова).  
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Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, малко остана. 

Подлагам на гласуване предложенията по т. 7. 

Режим на гласуване. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  7  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Камелия Нейкова, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова,  Цветозар Томов),  против – 12 (Георги 

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).  

Предложението не се приема. 

Уважаеми колеги, по т. 9 сме гласували второто тире. Нека да 

гласуваме първото тире на т. 9. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-

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

– 2 (Ерхан Чаушев, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 

Колеги,  мисля,  че  с  този  въпрос  приключихме.  (Реплики,  

обсъждане.) Колеги, мисля, че изчерпахме този въпрос. 

Госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Това  писмо в  първата  си  част  по 

отношение на бележките за симулациите, е гласувано в предходно 

заседание. Ако вие прецените, да гласуваме. Ние така се разбрахме и 

на  предходно  заседание  да  бъдат  включени  към  тази  част  на 

писмото, която все още не е изпратена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 
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С  оглед  предходно  гласуване  и  с  оглед  гласуванията, 

направени до момента, считам, че не е необходимо ново гласуване 

по отношение на писмото.  

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.

Колеги, ще ви помоля, тъй като мисля, че е свързан доклад с 

доклада  на  колегата  Ганчева,  в  папка  с  моите  инициали  да 

погледнете  подготвения  проект  на  информация  относно 

предстоящите симулации. Бележките, които стигнаха до мен и които 

ми  бяха  предадени  от  деловодството  до  началото  на  заседанието 

мисля, че съм ги включила. С колегата Христов уточнихме какво е 

имал  предвид  –  ще  го  добавя.  Както  и  бележките  на  колегата 

Сидерова,  които тя  ми предаде  на  хартиен  носител.  Ще ги  взема 

предвид. Бележките на колегата Сидерова не променят смисъла на 

информацията,  а  е  просто  подредба.  Давам  пример  само,  както 

започва текстът: На 12 декември 2017  г. – и тя го продължава с часа 

и  мястото.  В такъв смисъл са бележките,  както и  някои думи,  за 

които пак ви казвам, че не променят смисъла. 

Колегата  Андреев  предложи  да  включим  договора  между 

ЦИК  и  „Информационно  обслужване“  АД,  като  основание  за 

разработване на системата. Ще го добавя, ще взема номера, нямах 

готовност за него. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, запознахме се в детайли с това съобщение. Подлагам го на 

гласуване. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен 
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Цачев,  Румяна Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова,  Таня Цанева),  

против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Приема се. 

Колеги, нека да се върнем, за да изчерпим предходната точка: 

2.а.  Доклад  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.   

Заповядайте, господин Баханов. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Въпреки че не е спешно, докладвам вх. 

№ МИ-06-701 от 05.12.2017  г. от община Благоевград, подписано от 

кмета на общината. То е относно писмо към наш № МИ-06-685 от 

23.11.2017  г. Изпращат заповед на кмета на община Благоевград от 

01.12.2017   г.  и  справка  за  изплащане  на  възнаграждения  на 

общинската  избирателна  комисия,  които  обаче  не  са  заверени 

„Вярно с оригинала“, и заповедта на кмета гласи: „Да се изплатят 

възнагражденията  на  общинската  избирателна  комисия  за  м. 

октомври,  които  ще  бъдат  изплатени  през  м.  ноември  съгласно 

Решение № 2902-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК и приложена справка за 

одобрените  с  протоколно  решение  на  ЦИК  от  21.11.2017  г.  на 

заседание, неразделна част от настоящата заповед. 

И  ни  е  изпратена  и  справка  за  изплащане  на 

възнагражденията на общинската избирателна комисия за заседания, 

съгласно наше решение. Не знам защо ни е изпратено. За пръв път 

такова получаваме. 

Явно за сведение. Благодаря. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, т. 2.а. е изчерпана 

с доклада на колегата Баханов. 

3. Доклади по писма. 

Следващ докладчик е Камелия Нейкова. 
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо  с  вх.  №  ЦИК-03-25  от  6  декември  2017  г.  От 

Администрацията на Министерския съвет са потвърдили участието 

на двама представители в симулациите на 12 декември 2017 г. 

С  вх.  № ЦИК-00-767  от  5  декември 2017  г.  сме получили 

обратен  отговор  от  Държавна  агенция  „Национална  сигурност“  – 

двама техни представители ще присъстват. 

С  вх.  № ЦИК-00-770  от  5  декември 2017  г.  сме получили 

потвърждение  от  вестник  „Сега“,  че  ще  има  техен  участник  в 

симулациите на 12 декември. 

С  вх.  № ЦИК-00-772  от  6  декември 2017  г.  сме получили 

отговор  от  Държавна  агенция  „Електронно  управление“  и 

потвърждават участие в симулациите на 12 декември 2017 г. чрез 

трима представители. 

И с  вх.  № ЦИК-00-774 от 7 декември 2017 г.  е  постъпила 

информация,  че  потвърждават  участие  с  техен  представител  от 

вестник „Монитор“. 

Докладвам ви ги за сведение. 

В папка с моите инициали с вх. № ЦИК-09-221 от 6 декември 

2017  г.  е  Докладна  записка  от  госпожа  Манолова  –  директор  на 

Дирекция  „Администрация“,  относно  обявяване  на  процедура  за 

подбор  за  длъжност  „Главен  счетоводител“  в  Дирекция 

„Администрация“ на ЦИК. 

Сега  ви  го  докладвам  за  сведение  и  запознаване  с  оглед 

обсъждане на работно заседание. 

С вх.  № ЦИК-09-222 от 6 декември 2017  г.  ви докладвам 

информация  от  госпожа  Манолова  –  директор  на  Дирекция 

„Администрация“, в изпълнение на протоколно решение на ЦИК от 

30  ноември  2017  г.,  с  което  ни  се  предоставя  информация  за 

служителите от администрацията, които съвместяват длъжности или 

извършват дейности предвидени като задължение на други такива. 

Докладвам  ви  го  сега  за  сведение  и  също  за  работно 

обсъждане. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик,  който  е  в 

залата – това е госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги, за сведение ви докладвам вх. № ЦИК-04-01-40/1 и 2. 

Всъщност това са писмата, които вече са разглеждани в Централната 

избирателна комисия, относно срещата с представителите на ОССЕ. 

Сега дойде и в оригинал писмото от Министерството на външните 

работи. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Свързан доклад. 

Уважаеми колеги, във връзка с Мисията на ОССЕ, която ще 

бъде в България на 12 и 13 декември 2017  г., знаете, че уточнихме 

да се срещнем с тях на 12 декември след симулациите,  които ще 

извършваме, от 15,30 ч до 17,30 ч. 

В  оперативен  порядък  съгласувахме,  освен  официалното 

писмо, и с отговорника в Министерството на външните работи,  в 

съответната  дирекция.  Доколкото  констатирахме  по  получени 

факсове кои часове на кои дати са заети и че нашето писмо не е 

придвижено повече от ден и половина до съответната дирекция, и 

сме получили потвърждение, че срещата с нас ще бъде на дата 12 

декември 2017 г., от 15,30 ч. Дойдоха няколко факса с вх. №№ ЦИК-

04-01-40/ 3, 4 и 5  -  няколко поредни факса, от които направихме 

тези изводи. 

Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Сидерова. С това вие изчерпахте вашите доклади. 
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Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Солакова. 

Заповядайте! 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  вх.  №  ЦИК-09-219  от 

05.12.2017  г.  е  предложение  за  годишен  абонамент  на  печатни 

издания за 2018 г. Тъй като предложението е направено въз основа 

на  абонамента  за  2017  г.,  няма  нови  предложения,  имаме 

възможност да изчакаме със срока. Докладвам ви го за сведение, за 

да  се  запознаете  и  да  видите  дали  няма  да  имате  и  други 

предложения към този списък, за да се абонираме през 2018 г. 

Напомням,  че  в   папка  „Покани“  се  намират  покани  за 

семинари, за обучения, отново един годишен счетоводен семинар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прощавайте, 

госпожо  Солакова,  че  ви  прекъсвам.  Идея  и  предложение,  което 

имам към вас, колеги, с оглед абонамента. 

Да,  ние  се  абонираме  за  издания  и  ги  получаваме, 

преглеждаме.  Но  в  същото  време  международни  организации  в 

сферата  на  организацията  и  управлението  на  изборите  имат  свои 

издания, които се предоставят безплатно и се публикуват на техните 

интернет страници. 

Колеги, предлагам да възложим на нашата администрация – 

знаем тези международни организации и сме членове, включително 

сме  членове  и  на  изпълнителните  им  бюра.  Да  възложим  на 

администрацията  да  следи  за  актуализация  ежеседмично  и  да  ни 

предоставя информация при наличие на нови материали, които биха 

могли  да  подпомогнат  работата  на  Централната  избирателна 

комисия. 

Благодаря ви, колеги. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Не  разбрах  за  какво  благодарите 

последно, но както и да е.

25



Докладна с вх. № ЦИК-09-220 от 05.12.2017 г. – предложение 

да се осигурят цветни принтери и тонери за нуждите на Централната 

избирателна  комисия.  Колеги,  с  оглед  на  справката,  която  ни  е 

представена от счетоводството за разходвани средства до момента и 

с оглед на възможността да обезпечим необходимостите до 30 000 

лв.  за  годината  без  провеждане  на  процедура  по  Закона  за 

обществените поръчки, администрацията е направила и проучване. 

Виждате, че към докладната записка има приложения, разпечатки от 

направеното проучване. 

Въз основа на това се предлага да бъдат закупени пет цветни 

принтера  с  единична  цена  до  600  лв.  без  ДДС,  и  пет  комплекта 

цветни тонери. Общата стойност е 3700 лв. 

Колеги, ако сте съгласни с тази бройка – така ще осигурим 

подмяна  на  неработещи  принтери  в  Централната  избирателна 

комисия,  и  ще  осигурим  един  резерв.  Ако  нямате  други 

предложения към тази бройка,  предлагам да одобрим направеното 

предложение  за  закупуване  на  цветни  принтери  и  тонери,  да 

одобрим посочените разходи и да възложим на администрацията да 

изиска  оферти,  въз  основа  на  които  да  направи  предложение  за 

закупуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените 

предложения. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, следващият докладчик съм аз. 

26



Колеги,  във  вътрешната  мрежа е  публикуване  преписка  № 

ЦИК-02-101 от  05.12.2017  г.  и  № ЦИК-02-101/1  от  06.12.2017 г. 

Първата  получена  по  електронната  поща,  а  втората  получена  в 

оригинал  с  едно  и  също  съдържание.  Именно  това  е  писмо  от 

Народното  събрание  на  Република  България,  Дирекция 

„Международни връзки и протокол“ и Българско председателство на 

Съвета  на  ЕС.  С  това  писмо  директорът  на  дирекцията  ни 

информира, че по покана на председателя на Групата за приятелство 

България  –  Иран  в  44-то  Народно  събрание  господин  Събев,  в 

периода  10  –  15  декември  2017  г.  на  посещение  в  България  ще 

пристигне 7-членна делегация на Групата за приятелство, водена от 

нейния председател. И в програмата на посещението е предвидена 

среща с Централната избирателна комисия на 15 декември 2017 г. 

от 11,00 ч. С писмото ни молят да ги уведомим дали предложената 

дата и час са удобни за провеждане на срещата. 

Колеги, предлагам да изпратим писмо, с което да потвърдим, 

че предложените дата и час са удобни за Централната избирателна 

комисия за провеждане на тази среща. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, следващ докладчик е господин Ивков – заповядайте. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Вх.  №  МИ-09-43  от  06.12.2017  г. 

Получили  сме  постановление  за  прекратяване  на  наказателно 

производство. В разследването нямало лице, което да се привлече в 

качеството на обвиняем. 
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Касае се за  формално извършен състав от обективна страна 

на престъпление от свидетеля Красимир Димов, който е бил шеф на 

секционна избирателна комисия, който е имал само постоянен адрес 

и  не  е  имал  настоящ  адрес  в  съответното  населено  място. 

Възползвал се е от възможността да гласува в секцията, на която е 

бил председател. 

Счита  се,  че  от  обективна  страна  е  налице  престъпният 

състав,  обаче  доколкото  в  паспорта  му  е  бил  отбелязан  само 

постоянният адрес, доколкото той се е върнал и дефакто е живял и 

по настоящ адрес без да си го смени, са счели, че липсва вина. Тоест, 

той  не  е  знаел  за  това,  че  не  може  да  бъде  довписан.  Макар  че 

всички членове на секционната избирателна комисия са разпитани, 

те са си проверили един на друг паспортите. 

Доста спорно е в такива случаи, когато длъжностно лице – 

председател на комисия, се позовава на незнание, след като той се 

предполага не само да знае, но и да обяснява на другите  хора тези 

неща, но ние възприехме практиката след като има постановления в 

този смисъл, да остават за сведение и да не ги обжалваме. 

И аз така считам и ви го предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

За сведение, колеги. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги,  искам  да  ви  напомня  относно  утрешната  среща  с 

колеги  от  Националната  избирателна  комисия  на  Южна  Корея. 

Срещата ще бъде в 14,00 ч. при нас. Темата за обсъждане, с която те 

се  обръщат  към  нас,  е  „Администриране  на  избори“.  Просто  ще 

помоля, ако може да уточним кои колеги ще имат възможност, няма 

да бъдат ангажирани с други задачи, да присъстват на тази среща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, други доклади за днес имаме ли? – Нямаме. 
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Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  редовно  заседание  с  оглед 

ангажиментите ни, колеги, в петък, 15 декември 2017 г. от 11,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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