
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 591

На 12 декември 2017 г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Доклади  относно  изпълнението  на  показателя  за  поети 
ангажименти и разчет на средствата по бюджета на ЦИК до края на 
2017 г. 

Докладва: Севинч Солакова 
2. Разни. 

Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  
Ганчева,  Емануил  Христов,  Мария 
Бойкинова,  Иванка  Грозева,  Камелия  
Нейкова.

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева, 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, Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня Цанева и Цветозар 
Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Катя  Иванова  и 
Румяна Стоева-Сидерова. 



Заседанието  бе  открито  в  15,05  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  12  декември 2017 г. 

Колеги, днешното заседание има две точки в дневния ред: т. 1 
–  Доклади  относно  изпълнението  на  показателя  за  поети 
ангажименти и разчет на средствата по бюджета на ЦИК до края на 
2017 г. с докладчик госпожа Солакова, и т. 2 – Разни, с докладчици 
госпожа Солакова, госпожа Ганчева и господин Христов. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Заповядайте,  госпожо Солакова,  по точка първа от дневния 
ред: 

1. Доклади относно изпълнението на показателя за поети 
ангажименти и разчет на средствата по бюджета на ЦИК до края 
на 2017 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера на работното заседание 
малко  по-подробно  разгледахме  представените  документи, 
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подготвени  за  изпращане  на  министъра  на  финансите.  Само  за 
сведение:  Справка  с  вх.  №  ЦИК-09-155/4  от  11.12.2017  г.  ви 
докладвам.  Това  е  относно  размера  на  поетите  ангажименти  на 
Централната избирателна комисия. За сведение. 

Това, което следва да изпратим на министъра на финансите, е 
по вх. № ЦИК-09-226 от 12.12.2017  г. и е Заявка за лимита за м. 
декември 2017 г. заедно с придружителните необходими документи: 
декларация, обяснителна записка. 

Моля  да  ги  одобрим  и  да  ги  представим.  Знаете,  че  за 
декември са направени по-реални разчети от счетоводството, за да 
можем  да  сме  по-близо  до  реалните  числа,  по  които  ще  има 
разплащане през декември. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  вх.  №  ЦИК-02-104  от 
08.12.2017  г.  е  писмо  от  главния  счетоводител  на  Народното 
събрание.  Изпращат  ни  оправдателни  счетоводни  документи  за 
разходите за  м.  октомври 2017 г.  Предлагам да бъдат одобрени и 
документите предоставени на счетоводството за плащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване това предложение. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  
против – няма.  

Приема се. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  вх.  №  ЦИК-09-224  от 
11.12.2017  г.  Въз  основа  на  одобрено  от  ЦИК  предложение  за 
събиране на оферти ни е представена справка за постъпилите оферти 
за доставка на канцеларски материали, тонер касети и почистващи 
средства. Въз основа на така представените оферти по пет броя по 
групи материали виждате,  че  най-изгодни цени предлага  фирмата 
със стойност 1789,50 лв. без ДДС за канцеларски материали; 3250 
лв. без ДДС за тонер касети; и 145,80 лв. без ДДС за почистващи 
средства. Такива са налични по Параграф 10,00. 

Предлагам  да  одобрим  по  най-изгодни  ценови  оферти  да 
бъдат закупени тези групи материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  20  (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, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И последното предложение е пак въз 
основа  на  одобрено  с  протоколно  решение  предложение  на 
Централната избирателна комисия за закупуване на цветни примери 
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и тонер касети за тях. Вх. № ЦИК-09-225 от 11.12.2017 г. Събрани са 
оферти по три броя. 

Въз основа на така представените оферти най-изгодни цени 
предлага  фирмата  със  стойности  2210  лв.  без  ДДС  за   цветни 
принтери, и друга фирма с най-изгодна ценова оферта – 3185,50 лв. 
без ДДС за тонер касети. Предлагам да одобрим. Налични са такива 
средства по Параграф 10,00 – Издръжка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  20  (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, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги,  продължаваме  със  следващи доклади по 
точка втора от дневния ред: 

2. Разни. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-

416  от  12  декември  2017  г.  С  писмо  Общинската  избирателна 
комисия  –  Долен  Чифлик,  област  Варна,  ни  е  изпратила  своето 
Решение № 223 от 8 декември 2017 г., с което на основание чл. 42, 
ал.  4  и  във  връзка  с  ал.  1  от  ЗМСМА  общинската  избирателна 
комисия  е  прекратила  предсрочно  пълномощията  на  Даниела 
Георгиева  Иванова,  избрана  за  кмет  на  кметство  Нова  Шипка, 
община Долен Чифлик. 
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Предлагам  ви  да  изпратим  писмо  за  проверка  колко  са 
жителите  на  това  кметство.  И  да  се  свържа  с  общинската 
избирателна  комисия  –  Долен  Чифлик,  тъй  като  са  ни  изпратили 
само решението – преписката не е окомплектована, да може да се 
окомплектова  с  оглед  евентуално  предложение  за  насрочване  на 
избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  20  (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, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получено е писмо от кмета 

на община Генерал Тошево. Знаете, че на 17 декември 2017 г. – сега 
в  неделя,  ще  има  референдум.  Във  връзка  с  това  той  е  поискал 
разрешение от ЦИК за отваряне на запечатано помещение, в което се 
съхраняват изборни книжа от изборите за членове на Европейския 
парламент  от  Република  България  през  2014  г.  и  от  изборите  за 
народни представители през 2014 г. Само от тези два избора, за да 
могат да приобщят материалите от референдума. 

Във връзка с това и съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 
2017  г.  на  ЦИК  е  описано  как  да  бъде  извършен  достъпът  до 
помещението  и  предлагам  да  вземем  решение  за  разрешаване 
отварянето на помещението, като добавяме, че тъй като става въпрос 
само за добавяне на книжата, помещението да бъде отворено не по-
рано от 20,00 ч. на 17 декември 2017 г. 
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И съответно как да бъде осъществен достъпът съгласно т. 20 
от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, и съответно за 
извършените действия да бъдат съставени съответните протоколи, 
като  изрично  упоменаваме,  че  извън  посочените  действия  на 
комисията,  да  не  се  допуска  развързване  на  торби  и  отваряне  на 
пликове с изборни книжа от другите видове избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  20  (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, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4928-ЕП/НС. 

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам  ви  с  писмо  да 

уведомим  политическа  партия  „Възраждане“,  че  не  са  налице 
основанията  на  разпоредбата  на  чл.  112  от  Изборния  кодекс,  за 
регистрация  на  наблюдатели  от  посочената  партия,  тъй  като 
съгласно  същата  разпоредба  като  наблюдатели  се  регистрират 
сдружения с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза. И 
тъй като очевидно това е политическа партия, следва да откажем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз правя предложение да се произнесем 

по същество на искането, така както винаги – с решение за отказ за 
регистрация,  тъй  като  не  е  налице  задължително  изискване  на 
Изборния кодекс относно правосубектността на молителя. 
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Писмото  по  същество  също  означава  решение  на 
Централната  избирателна  комисия,  само  че  ние  ще  обективираме 
едно  протоколно  решение,  а  досега  не  сме  се  произнасяли  с 
протоколни  решения.  С  писмо  се  дава  срок  за  отстраняване  на 
недостатък, когато той е отстраним, когато може да бъде санирано, а 
тук няма начин да бъде санирано, така че следва да се произнесем с 
решение за отказ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  в  залата  постъпиха  две  предложения:  основното 

предложение  на  докладчика  и  ново  предложение  по  същество. 
Съобразно нашия правилник, колеги, първо подлагам на гласуване 
постъпилото  предложение  от  госпожа  Бойкинова,  а  именно  да 
отговорим с писмо. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 4 (Ивайло Ивков, Мартин 
Райков, Румен Цачев, Цветозар Томов).  

Предложението се приема. 

Колеги,  има  ли  други  доклади?  –  Заповядайте,  госпожо 
Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  моля  ви  в  моята  папка  за 
днешното  заседание  е  качена  една  референция  в  полза  на  фирма 
„Меркурий  97“  ЕООД,  която  ни  помогна  при  подготовката  и 
логистиката на 26-та международна конференция на Асоциацията на 
избирателните комисии от Европа (ACEEEO). Обикновено се пишат 
такива референции. Мисля, че сме доволни от работата на фирмата. 
Показаха висок професионализъм, добра организация и бяха спазени 
абсолютно всички условия по договора. 
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Предлагам ви да гласуваме такава референция. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  20  (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, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Давам думата на госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  проведените 

днес  симулации  на  дистанционно  електронно  гласуване,  ви 
предлагам  да  се  публикува  и  съобщение  на  страницата  на 
Централната избирателна комисия, с една от снимките, които вече са 
ни на разположение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  
против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 
 
Колеги, още един доклад. 
Заповядайте, господин Христов. 
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  искам да  ви уведомя,  че  с 
писмо от  община  Търговище ни  уведомяват,  като  ни  изпращат  и 
съответните  документи,  че  са  отворили  помещение,  в  което  се 
съхраняват писма и материали от произведени избори през 2014 г., 
2015 г., 2016 г. и 2017  г. във връзка с искане на Окръжна дирекция 
на МВР във връзка с проверка на избирателни списъци. Заради това 
те  ни  изпращат,  съгласно  разбира  се  нашето  решение  –  не  е 
необходимо  да  искат  от  нас  решение  по  случая,  но  ни  изпращат 
препис  от  заповедта  на  кмета  за  назначаване  на  комисия  за 
извършването на тази дейност, съответно протокол от отварянето на 
изборните  архивни  помещения  и  копие  от  писмото  на  кмета  до 
Окръжна дирекция на МВР. 

За сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.  Знаете,  че следващото редовно 
заседание е на 15 декември 2017 г., петък, в 11,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 15,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
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Цвета Минева 
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