
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 593

  
На 19 декември 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладва: Ивайло Ивков
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладват: Георги Баханов, Ивайло Ивков

3. Доклад относно изпълнение на договор с „Информационно 
обслужване” АД.

Докладва: Камелия Нейкова
3а.  Проект  на  решение относно  поправка  на  техническа 

грешка в хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени 
за 18 февруари 2018 г.

Докладва: Румяна Сидерова
4. Доклад относно писмо от A-WEB.

Докладва: Росица Матева
5. Доклади по писма.

Докладват: Владимир Пенев, Румяна Сидерова, Таня
Цанева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова,
Йорданка Ганчева, Бойчо Арнаудов

6. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Владимир Пенев



7. Разни.
 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 
Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 
Арнаудов,   Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 
Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка  Ганчева, 
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен  Цачев, Румяна Сидерова и Таня 
Цанева.    

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, 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  14  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневния ред:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. Докладчик – господин Ивков.
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. Докладчик – господин Баханов.
3. Доклад относно изпълнение на договор с „Информационно 

обслужване” АД. Докладчик – госпожа Нейкова.
4.  Доклад относно писмо от A-WEB.  Докладчик –  госпожа 

Матева.
5. Доклади по писма с докладчици господин Пенев,  госпожа 

Сидерова,  госпожа Цанева,  госпожа Нейкова,  госпожа Солакова и 
госпожа Ганчева.

2



6.  Доклади  относно  постановления  на  прокуратури  с 
докладчик господин Пенев.

7. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Първи беше господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите с едно писмо до Центъра за градска мобилност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ви включа в 

доклади по писма.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Да  ме  включите  в  точката  за 

възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Ивков.
Други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

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

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  
Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги,  по  обективни  причини  от  днешното  заседание 

отсъстват госпожа Иванова и господин Андреев. Господин Томов ми 
се обади и ме уведоми, че ще закъснее 15 минути за  заседанието и 
тъй като в момента е 11 без 15 ч., чакам всеки момент да дойде.

 Колеги,  преминаваме  към  точка първа  от  дневния  ред  – 
доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения. 
Заповядайте, господин Ивков.

Точка 1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 
помещения.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, постъпило е искане с вх. № ЕП-
06-60 от 13 декември 2017 г. от Ради Ботев Минчев, кмет на община 
Перущица за отваряне на две помещения, в които се намират книжа 
от произведени местни избори, национален референдум, а също така 
и  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 
България.  Искането  е  с  основание  писмо  на  Централната 
избирателна комисия с вх. № ЕП-06-4 от 11 декември 2017 г. с молба 
за  нуждите  на  обмена  на  информация  между  страните  членки на 
Европейския съюз да бъдат изпратени копия от декларацията по чл. 
359, ал. 1 и чл. 408, ал. 1 от Изборния кодекс на гражданите на други 
държави,  които са били включени в Част  втора на избирателните 
списъци.

Устно  потвърди  Краснойка  Кушева,  секретар  на  община 
Перущица, че там се намират тези документи, а справката направих 
след консултация с автора на решението госпожа Сидерова, за да се 
уверим, че има нужда от отварянето. Защото принципно ние не сме 
казали в нашето решение къде точно трябва да се съхраняват тези 
декларации. Те са ги прибрали, потвърди се, че са там, тоест налага 
се, за да изпълнят искането ни, да отворят въпросните помещения.

Проектът  на  решение  е  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с 
моите инициали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, предложения, коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 
на решение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Колеги, това е Решение № 4933-ЕП/МИ.
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Продължаваме  с  точка  втора  от  дневния  ред  –  доклади 
относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. Първи 
докладчик е господин Баханов.

Точка  2.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 
Уважаеми колеги, както докладвах на предходното заседание, с вх. 
МИ-27-216  от  13  декември  2017  г.  беше  постъпило  искане  в 
Централната  избирателна  комисия  от  Общинската  избирателна 
комисия  –  Кресна,  по-точно  от  трима  нейни  членове,  а  именно 
секретар  и  двама  членове  от  различни  политически  партии  и 
коалиции, както беше описано в самото искане. Те са се събрали и са 
провели своеобразно заседание, от което ни предлагат и протокол, 
изпратен  от  8  декември  2017  г.  На  заседанието  Централната 
избирателна комисия се обединихме около това, че няма как да се 
изплати  възнаграждение  за  проведено  заседание,  тъй  като  не  са 
имали кворум, а просто са взели решение да издадат заверен препис 
на  удостоверение  за  избран  общински  съветник  на  един  от 
общинските съветници. Тоест решението не е от особена важност и 
не е било наложително да има заседание на Общинската избирателна 
комисия – Кресна, в предвидения от закона състав.

Така  че  се  обединихме около становището да  изплатим на 
тези трима членове, а именно секретаря и двама членове от ОИК – 
Кресна, които са взели решение и съответно въз основа на него са 
издали  заверен  препис  на  удостоверение  за  избран  общински 
съветник, да им изплатим възнаграждение за проведено дежурство 
на тази дата, за която искат изплащане на заседание.

Вследствие  на  това  наше  решение  има  вече  издаден 
контролен  лист  за  предварителен  контрол,  както  и  счетоводна 
справка за размера на исканите възнаграждения от счетоводството 
на Централната избирателна комисия.
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Така  че,   уважаема  госпожо  председател,  ще  ви  моля  да 
подложите на гласуване предложението ми да изплатим на секретар 
и  двама  членове  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Кресна, 
възнаграждение за проведено едно дежурство на 8 декември 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. 

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Това бяха вашите доклади по тази точка.
Следващ докладчик – господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. МИ-27-217 от 18 декември 2017 г. е 

постъпило  искане,  подписано  от  председател  и  секретар  на 
Общинската  избирателна  комисия  –  Сопот,  за  изплащане  на 
възнаграждение за проведено заседание на комисията,  на което са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 
членове.  Заседанието  е  било  свикано  на  основание  предсрочно 
прекратяване  пълномощията  на  общинския  съветник  Ласков  и 
обявяване за избран от квотата на коалиция „Заедно за просперитета 
на  Сопот  и  Анево”  на  следващия  в  листата  –  господин  Фратю 
Куртев.

Заседанието  е  проведено,  взето  е  необходимото  решение. 
Издаден е контролен лист и има счетоводна справка, подписана от 
Централната  избирателна  комисия,  поради  което  предлагам  да  се 
изплати така поисканото възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
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Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.  Продължаваме  с  трета  точка.  Заповядайте, 
госпожо Нейкова.

Точка  3.  Доклад  относно  изпълнение  на  договор  с 
„Информационно обслужване” АД.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-00-
794 от 18 декември 2017 г. сме получили писмо от „Информационно 
обслужване” АД относно изпълнение на договор за провеждане на 
три симулации за дистанционно електронно гласуване. Към него е 
приложен в два екземпляра приемно-предавателен протокол, заведен 
с вх. № ЦИК-00-795 от 18 декември. В папка с моите инициали има 
подпапка  „Информационно обслужване”.

Предлагам ви да вземем решение да приемем работата, която 
е изпълнена по сключения договор между Централната избирателна 
комисия  и  „Информационно  обслужване”  и  да  се  подпишат 
приемно-предавателните протоколи от председателя и секретаря на 
ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Продължете, госпожо Нейкова.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. № ЦИК-00-793 от 18 декември 
2017 г. „Информационно обслужване” са ни изпратили резултатите 
от проведените симулации на 12 декември. Те също са извън папката 
„Информационно обслужване”. Ще ви помоля да се запознаете с тях. 
Всъщност една част от тези резултати бяха обявявани периодично и 
по време на самите симулации след всяка симулация.

Колеги,  след  като  се  запознаете  с  предоставените  ни 
резултати, аз ви предлагам тази информация, свързана с проведените 
симулации  на  12  декември,  да  бъде  публикувана  на  интернет 
страницата  на  Централната  избирателна  комисия.  Ако  прецените, 
може би в отделна секция „Симулации,  дистанционно електронно 
гласуване”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Нейкова.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги, давам думата на госпожа Сидерова за предложение 

за нова точка в дневния ред.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, за съжаление в т. 25 и т. 36 

от  хронограмата,  които  са  свързани  с  преговорите  при  кмета  на 
общината в състави на СИК, е останало „състави на ОИК”.

Предлагам ви да вземем решение за поправка на техническа 
грешка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Първо,  колеги, 
нека да гласуваме нова точка 3а – поправка на техническа грешка в 
тази хронограма.
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Колеги, режим на гласуване за включване на новата точка в 
дневния ред.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  1 
(Росица Матева).

Благодаря.  Госпожо  Сидерова,  имате  думата,  за  да 
предложите проекта за решение.

Точка  3а.  Проект  на  решение относно  поправка  на 
техническа грешка в хронограмата за частичните избори за кметове, 
насрочени за 18 февруари 2018 г.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, проектът за решение е в моя 
папка  в  днешно  заседание.  То  е  кратко.  В  точки  25  и  36  вместо 
„ОИК” да се чете „СИК”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги? Не виждам коментари.

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  1 
(Росица Матева).

Колеги, това е Решение № 4934-МИ.
Колеги, продължаваме с  четвърта точка   от дневния ред – 

доклад относно писмо от A-WEB. Заповядайте, госпожо Матева.

Точка 4. Доклад относно писмо от A-WEB.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 
мрежа  в  папка  с  моите  инициали  са  материалите,  които  ще  ви 
докладвам, моля да се запознаете с тях.

Първият материал е с вх.  № ЦИК-07-64-36 от 18 декември 
2017 г. Това е писмото от A-WEB на английски, преводът на този 
материал е  с  вх.  № ЦИК-07-64-37 от 19 декември 2017 г.  С това 
писмо ни се изпраща писмо от Генералния секретар на A-WEB Йон 
Хи Ким и с  него ни уведомява,  че поради искания на членове за 
повече време за подготвяне на коментари по проекта за конверсия 
(така е преведено), срокът е удължен. Знаете, че на Третото Общо 
събрание на асоциацията беше предложен за обсъждане документ, 
наречен  решение  или  резолюция  за  промяна  на  същността  на 
асоциацията – от такава между органи за произвеждане на избори в 
междуправителствена.  Ние  сме  изразили  нашето  становище,  но 
очевидно други членове са поискали повече време и с това писмо ни 
уведомява, че срокът е бил удължен. За повече информация можем 
да видим писмото, което също е качено във вътрешната мрежа.

Следващото писмо, което е изпратено от асоциацията, е с вх. 
№ ЦИК-07-204 от 18 декември 2017 г., това е текстът на английски, 
преводът е вх. № ЦИК-07-204/1, също от 18 декември. С това писмо 
ни уведомяват,  че за датата и мястото за провеждане на Шестото 
заседание  на  Изпълнителния  съвет  (или  Изпълнително  бюро, 
различни преводи има), което ще се проведе през първата половина 
на  2018  г.  Молят  ни  да  изпратим отговора  до  15  януари  2018  г. 
Уведомяват ни, че първоначално е било насрочено заседанието да 
бъде проведено в Република Гвинея,  но поради избори,  които ще 
съвпаднат със периода на заседанието, Република Гвинея е отказала, 
поради което избирателната администрация на Фиджи е предложила 
да бъде домакин на срещата в гр.  Нанди. Секретариатът предлага 
срещата да бъде в четвъртата или петата седмица на м. март 2018 г. 
и  моли  да  бъде  информират  Секретариатът  дали  сме  съгласни  с 
провеждането  на  срещата  във  Фиджи  и  кой  период  от  двата 
предпочитаме. Кани се целият Изпълнителен съвет на това Шесто 
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заседание и там ще бъде обсъден документът, наречен решение или 
резолюция, за промяна на същността на тази асоциация.

Моето предложение, колеги, е да вземем решение да участва 
в това заседание, тъй като знаете, че ние бяхме избрани за член на 
Изпълнителния  съвет,  председателят  на  Комисията  госпожа 
Робинсън, като тя самата каже дали четвъртата или петата седмица 
за нея са по-подходящи с оглед програмата, която има.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, мисля, че за нас и двете предложени седмици са подходящи. 
Аз приемам да представлявам ЦИК.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Кристина  
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Продължаваме със следваща точка – доклади по 
писма. Първи докладчик е господин Пенев.

Точка 5. Доклади по писма.
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  на  предходното  заседание 

докладвах  докладна  записка от  директора  на  дирекция 
„Администрация”  с  вх.  №  ЦИК-09-223  от  8  декември  2017  г. 
Докладната  записка е  публикувана и в днешното заседание в моя 
папка. Тя е предложение за планиране на обществените поръчки за 
възлагане през 2018 г. и одобряване на график за извършването им.

Както  си  спомняте,  докладвах  я,  за  да  може  всички  да  се 
запознаем в детайли с докладната и с направеното предложение за 
график на обществените поръчки.

Аз  предлагам  по  принцип  да  одобрим  предложението  за 
график  за  възлагане  на  обществените  поръчки,  като  съобразим 
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изискванията  на  §  145,  ал.  1  от  Преходните  и  заключителните 
разпоредби  на  Изборния  кодекс,  като  предвидим  провеждане  на 
обществени поръчки както за изработване на система за експериментално 
дистанционно  електронно  гласуване,  така  и  за  провеждане  на 
разяснителна  кампания,  без  в  графика  да  се  съдържат  конкретни 
дати, тъй като към настоящия момент е обективно невъзможно да 
определим такива.

Предлагам  да  проведем  дискусия  за  необходимостта  от 
провеждането  на  обществена  поръчка  за  предоставяне  на 
стенографски услуги. Знаете, че по отношение на този вид дейност 
имахме  неуспешно  проведена  обществена  поръчка  през  текущата 
година  поради  обективната  невъзможност  да  бъде  избран  един 
изпълнител  за  осъществяване  на  тази  дейност,  както  и  поради 
законовите  изисквания  всички  протоколи  от  заседания  на 
Централната  избирателна  комисия  задължително  да  се 
стенографират.  Тоест  това  е  дейност,  която  е  абсолютно 
задължителна  във  връзка  с  осъществяване  на  дейността  на 
Централната избирателна комисия.

Припомням  също  така,  че  във  видовете  услуги  по 
класификатора към Закона за обществените поръчки такава услуга 
по принцип не е изрично посочена като услуга, за която се провежда 
обществена поръчка, а също не е посочена и като такава, за която не 
се провежда.

Затова  ви  моля  да  проведем дебат  и  да  преценим дали  да 
остане в графика провеждането на такава обществена поръчка или 
да я изключим от графика за провеждане на обществени поръчки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря 
Уважаеми  колеги,  откривам  дискусията  по  така  поставените  два 
въпроса – първия, свързан с обществена поръчка за изграждане на 
система  за  дистанционно  електронно  гласуване  и  съответно 
разяснителна  кампания,  втория  въпрос  –  по  отношение  на 
стенографските услуги и обществена поръчка за тях.

Колеги, моля за вашите становища.
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Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За яснота. Трябва ли да се отчитаме пред 

някого с този график или това е някакъв си вътрешен акт?
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Задължение на всички възложители на 

обществени поръчки е да планират извършването на обществените 
поръчки  и  да  обявяват  този  график  предварително  преди 
предстоящата  година.  Той  е  ориентировъчен,  за  да  се  даде 
предварителна представа за видовете дейности, които ще се възлагат 
на обществена поръчка, но не е обвързващ за възложителя нито като 
видове поръчки, нито като график.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Добре,  уточняваме.  Какво  става  сега? 
Обявяваме го – къде трябва да се обяви това нещо? Изглежда на 
нашата страница. Има ли задължителен характер? Няма! Значи може 
да слагам каквото си намеря за добре когато намеря за добре. 

По същество.  Да качим това,  което е безспорно и да не се 
занимаваме сега пак тук с дълги разсъждения за света, битието и пр. 
и  пр.  и  лични  взаимоотношения.  Да  приемем  безспорните  неща, 
другите ги правим в движение за догодина и да свършим с цялата 
история е моето предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Считам,  че  в  графика  за  декември 
или ноември трябва да се включи машинното гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 
Сидерова,  отправям  ви  реплика,  защото  вие  направихте 
предложение. Сега аз ви казвам, че нашето разбиране като комисия, 
включително  и  разбирането  на  Министерството  на  финансите  в 
лицето на министър Горанов, е, че ние не бихме могли да правим 
обществена поръчка преди датата на насрочване на изборите. Това е 
единствената  ми  реплика  към  вас,  а  иначе,  разбира  се,  че  ще  го 
подложа на гласуване.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  че  датата  на  насрочване  на 
изборите  ще стане известна  в началото на  2018 г.  на  следващото 
заседание на Съвета и на Парламента.  В момента е уточнена една 
примерна дата и остава само да се гласува.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Госпожо председател. Аз ще 
изразя несъгласие с това, което казахте вие по повод предложението 
на  колегата  Сидерова.  Не  смятам,  че  ние  като  комисия  имаме 
разбирането,  че  ще  провеждаме  обществена  поръчка  за  машинно 
гласуване едва когато разберем точната дата за изборите за членове 
на  Европейския  парламент.  Напротив,  действията  на  нашата 
Комисия от преди няколко месеца говорят за обратното. Ние сме в 
известност  от  предишните  избори  за  Европейски  парламент,  че 
следващите през 2019 г. ще бъдат през май месец или в началото на 
м. юни. Така че точната дата със седмица или две разлика мисля, че 
не е толкова важна и мисля, че нашата Комисия предприе действия 
да  осигури  финансиране  през  2018  г.  именно  за  провеждане  на 
обществена  поръчка  за  осигуряване  на  машини за  гласуване,  тъй 
като  така  пише в  Изборния  кодекс  и  така  беше потвърдено  и  от 
решението на Върховния административен съд. 

Аз лично не съм запозната и ще ви моля да ми кажете писмо 
ли сме получили от министъра на финансите, в което е изразил това 
становище?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Публично 
изразено становище пред медии и популяризирано.

РОСИЦА МАТЕВА: Хубаво, но аз лично не съм съгласна с 
това и смятам, че ние трябва да продължим да изискваме и да си 
направим  необходимото  като  технически  изисквания,  за  да  си 
изпълним  задълженията  по  закон  както  за  машинното  гласуване, 
така и за дистанционното електронно гласуване през 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, има ли други желаещи да участват в дебата. Не виждам. В 
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такъв  случай,  колеги,  поотделно  ще  подлагам  на  гласуване 
направените предложения и накрая и основното предложение.

Първото предложение е да се включи обществена поръчка за 
система за дистанционно електронно гласуване плюс разяснителна 
кампания  за  гражданите.  Те  са  две  обществени  поръчки,  но  са 
свързани една с други.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Кристина  
Стефанова,  Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова,  
Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  – 7 (Георги  Баханов,  
Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Мария  
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев).

Благодаря.  Това  предложение  не  постигна  необходимото 
мнозинство.

Второто  предложение  бяха  стенографските  услуги  да 
отпаднат от този график.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Кристина  Стефанова,  Метин  Сюлейман,  
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 6 (Георги 
Баханов,  Емануил Христов,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова).

Колеги,  и  това  предложение  не  събра  необходимото 
мнозинство.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението за 
включване на машинното гласуване в този график.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  
Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 
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4 (Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
Сюлейман). 

Колеги, това предложение събра необходимото мнозинство.
И  сега,  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения 

график  заедно  с  решенията,  които  взехме  до  момента.  Колеги, 
гласуваме.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева);  против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Мария Мусорлиева).

Благодаря.
Заповядайте, за отрицателен вот, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Въпреки че беше приета точката,  която 

подкрепих,  да  предвидим  обществени  поръчки  за  машинно 
гласуване, доколкото не влезе другото, а именно задължението ни, 
което  ни  вменява  Изборният  кодекс  да  произведем  три 
последователни  експеримента  за  дистанционно  електронно 
гласуване, аз не подкрепих в цялост графика. Считам, че това е наше 
безусловно задължение по Изборния кодекс и този график не е нещо 
си  просто,  а  след  като  в  закона  има  изискване  той  да  бъде 
публикуван и там има ясна индиция дали Централната избирателна 
комисия е наясно какво й предстои и какво трябва да изпълни по 
закон. В момента, след като не го предвидихме, ние даваме индиция, 
че не сме наясно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Продължете, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 
записка вх. № ЦИК-09-232 от 18 декември 2017 г. на директора на 
дирекция „Администрация” госпожа Красимира Манолова. Към тази 
докладна  записка  са  ни  представени  документите  във  връзка  с 
обществената  поръчка  за  предоставяне  на  таксиметрови  услуги. 
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Докладвам ви я към настоящия момент за запознаване. Припомням 
само,  че  е  необходимо тази  обществена  поръчка  да  бъде  обявена 
веднага  след  Нова  година,  тъй  като  срокът  на  договора  към 
настоящия момент е до 31 януари 2018 г. Ще ви моля всеки от нас да 
се  запознае,  за  да  можем  на  следващото  заседание  да  проведем 
обсъждане  по  документацията  и  да  вземем  решение,  с  което  да 
одобрим  документацията,  за  да  може  тя  своевременно  да  бъде 
подготвена и публикувана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Пенев. Моля, колеги, да се запознаете, публикувана е във 
вътрешната мрежа в папката на господин Пенев.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 
Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
писма с входящи номера от ЕП-06-68 до 80 включително, с които са 
пристигнали от общините Ново село, Вълчедръм, Бургас, Суворово, 
Провадия,  Варна  –  район  „Приморски”,  Мизия,  Враца,  Ситово, 
Долна  баня,  Полски  Тръмбеш,   Варна  –  район  „Владислав 
Варненчик”  и  Балчик  декларациите  по  чл.  359  на  гражданите  на 
друга държава членка на Европейския съюз, които са били включени 
в  избирателните  списъци  за  гласуване  в  изборите  за  общински 
съветници  2015  г.,  и  декларациите  по  чл.  408  за  изборите  за 
общински съветници и кметове.

За сведение и за предоставяне на регистърното деловодството 
за създаване на съответната база данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги,  продължаваме  със  следващ  доклад  –  госпожа  Цанева. 
Заповядайте.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  с  моите 
инициали  в  днешно  заседание  ви  предлагам  да  се  запознаете  с 
материал, получен по електронната поща с вх. № ЦИК-07-55-87 от 
18 декември 2017 г. Материалът ни е изпратен от господин Велко 
Милоев,  член  на  Обществения  съвет  към  ЦИК.  Материалът  е 
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интересен,  разкрива  особености  на  изборния  процес  в  Босна  и 
Херцеговина.  Освен  че  е  информационен,  той  е  и  сравнителен  – 
видове  избирателни  системи,  законодателна  рамка,  изборна 
администрация,  проблеми  със  СИК,  обучение  на  изборна 
администрация и други теми, които ще видите.

Мисля,  че  материалът  ще  ни  бъде  от  полза  във  връзка  с 
меморандума,  който  подписахме  с  Централната  избирателна 
комисия на Босна и Херцеговина.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Цанева. Колеги, моля да се запознаете. И да благодарим на 
Обществения съвет и на господин Милоев.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Нейкова.
Уважаеми  колеги,  тъй  като  сега  пристигна  една  преписка, 

която е спешна, разпределила съм я на господин Ивков и госпожа 
Бойкинова. Колеги, възразявате ли сега да разгледаме тази преписка 
и след това да продължим?

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Пристигнало е писмо, колеги, с вх. МИ-

12-1  от  19  декември,  което  ми  беше  предадено  по  време  на 
заседанието,  наименувано  „Спешен  сигнал.  Общински  съвет  – 
Септември”. Сигналът е качен във вътрешната мрежа и би трябвало 
да го намерите и ще ви стане ясно за какво става въпрос.

Сигналът се твърди, че е от инициативен комитет „Да спасим 
община Септември” и касае факта, че за  заседанието на Общинския 
съвет в Септември, което е насрочено за утре, има  уведомление от 
Кирил Тодорин, председател на Общинския съвет, че ще има нова 
точка,  а  именно  полагане  на  клетва  на  нов  общински  съветник. 
Случаят  е  във  връзка  с  прекратяване  на  пълномощията  на 
общинския съветник от Общински съвет – Септември, с решение на 
Общинската  избирателна  комисия  №  216  от  23  ноември  2017  г. 
Лазар Николов Влайков, издигнат от политическа партия ГЕРБ, на 
когото са били прекратени предсрочно пълномощията. 
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Явно  след  това  въпросното  решение  е  оспорено  пред 
съответния административен съд и в момента е налице (твърди се) 
висящо производство.  В  същото  време  при висящо производство, 
тоест  при  невлязло  в  сила  решение  на  Общинската  избирателна 
комисия  и  в  нарушение  на  чл.  30,  ал.  9  от  Закона  за  местното 
самоуправление и местната администрация, където се казва, че един 
месец  след  влизане  в  сила  на  решението  се  насрочва  клетва,  в 
сигнала, който обаче държа да отбележа, че не е подписан, нито той, 
нито  жалбата,  която  е  до  Върховния  административен  съд  чрез 
министъра  на  околната  среда  и  водите  за  нещо от  този  комитет, 
обаче  имаме  данни  в  писмото,  подписано  от  председателя  на 
Общинския съвет, че действително е насрочена такава точка. Ние не 
знаем за  кой точно  общински съветник  става  въпрос,  но  явно  на 
място имат информация за това.

При  всички  случаи  аз  считам  –  не  знам  дали  колегата 
Бойкинова може да ме допълни, ако познава по-отнапред случая, аз 
лично  си  спомням,  че  то  телефона  ми  звъняха  за  нещо  подобно 
преди седмици и мисля, че трябва да бъде препратен на Общинската 
избирателна комисия все пак този сигнал, обаче пък не зная дали ще 
имат време, ако трябва да се реагира и как изобщо биха могли да 
реагират.  В  крайна  сметка  дори  незаконосъобразно  да  бъде 
положена клетва, има си съдебна санкция за това. Не виждам какво 
Централната избирателна комисия може да направи в момента, но 
тъй  като  е  спешен сигнал,  заседанието  е  утре,  бях  длъжен  да  ви 
запозная според мен приоритетно и да вземем решение. Според мен 
трябва да го препратим на Общинската избирателна комисия да се 
произнесе по сигнала, защото е от нейна компетентност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин  Ивков.  Предполагам,  колеги,  че  се  запознавате  с 
преписката, която е в папката на господин Ивков.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  проверих,  че  наистина  в 

Пазарджишкия  административен  съд  има  такова  дело  цитирано  и 
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предметът е наистина оспорване решението на ОИК – Пазарджик. 
Жалбоподател  е  господин  Лазар  Влайков,  тоест  общинският 
съветник, на когото са прекратени пълномощията.

Също така  искам да  допълня,  че  съгласно  чл.  30,  ал.  8  от 
Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация 
препис  от  решението  на  Общинската  избирателна  комисия  се 
изпраща на председателя на Общинския съвет в тридневен срок от 
влизането му в сила. Тоест като изпратим преписката на колегите в 
Общинската избирателна комисия, може по телефона да попитам все 
пак пращали ли са такова решение на Общинския съвет. Да изискаме 
повече информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Моля, 
когато съберем изчерпателна информация, да ме сигнализирате.

Колеги, бяхме стигнали до госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-601-1 от 18 

декември  2017  г.  сме  получили  договор  за  продължаване  на 
обучението по английски език между ЦИК и Британския съвет. Това 
е  обучението  на  двете  групи,  като  едната  част  от  обучението 
приключи вчера и след Нова година да продължи останалата част от 
съответното  ниво  за  двете  групи.  Договорът  е  в  папка  с  моите 
инициали във вътрешната мрежа, той не се различава от този, който 
беше подписан за първата част от обучението.

Аз ви предлагам да се продължи обучението на двете групи 
при  същите  условия  както  досега.  И  ако  сте  съгласни  с  така 
предложения проект на договор,  да  упълномощим председателя  и 
госпожа Герасимова за главен счетоводител да подпишат договора 
за ЦИК.

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

Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  20 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
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Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,  
Таня Цанева).

Благодаря. Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на предишното заседание ви 

докладвах писмо, което получихме от Министерството на финансите 
с вх. № ЦИК-04-53 от 14 декември. Уведомяват ни, че на страницата 
на  Министерството  на  финансите  са  публикувани  проектът  на 
постановление  на  Министерския  съвет  за  изпълнението  на 
държавния  бюджет  за  2018  г.  заедно  с  всички  приложения, 
включително  доклад  от  министъра  на  финансите,  съобщение  до 
средствата  за  масова  информация,  финансова  обосновка  – 
документи, които са необходими съгласно изискванията за внасяне 
на материали за обсъждане в Министерския съвет.

Проектът трябва да се съгласува по реда на чл. 32, ал. 1 от 
Устройствения  правилник  на  Министерския  съвет  и  на  неговата 
администрация.  Срокът  е  днес  до  12.  Предлагам  ви  да  изпратим 
писмо  до  министъра  на  финансите,  че  съгласуваме  проекта  за 
изпълнение на държавния бюджет без бележки.

С този проект, колеги, който трябва да бъде приет един месец 
след обнародване на Закона за държавния бюджет, се конкретизират 
показателите  по  бюджети,  включени  в  държавния  бюджет, 
регламентирани  са  процедурите  за  отпускане  и  разходване  на 
планираните средства  в Годишния закон за  държавния бюджет за 
осъществяване на основните дейности, финансирани от държавния 
бюджет.  Посочени  са  конкретните  задължения  и  отговорности  на 
разпоредителите  с  бюджета  по  изпълнението  и  отчетността. 
Регламентират  се  въпроси,  свързани  с  касовото  изпълнение  и 
отчетността.

Колеги, проектът е внесен точно в изпълнение на чл. 92, ал. 1 
от Закона за публичните финанси. Както ви казах,  трябва да бъде 
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приет  до  един  месец  след  обнародване  на  годишния  бюджет  на 
страната.

Освен  това,  което ви  казах,  са  утвърдени показателите,  по 
които ще се провеждат и ще се извършват отделните корекции по 
бюджета  в  рамките  на  годината  съгласно  Закона  за  публичните 
финанси, чл. 109, 110. Посочени са разходи за представителни цели 
и други възможности за бюджетните организации.

Това е случаят, в който и да кажем, че няма нищо по-особено 
от  досегашните  проекти  на  постановления  за  изпълнението  на 
бюджета, само заедно с това да вземем и решение за публикуване на 
бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  съгласно  приетия 
Годишен закон на нашата страница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам на гласуване направените предложения.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 
Стефанова,  Мария  Мусорлиева,   Метин  Сюлейман,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-
187-5  от  19  декември  2017  г.  Това  е  актуализираната  справка  за 
извършените  действия  по  задачата  за  намиране  на  сграда  за 
Централната  избирателна  комисия.  Списъкът  съдържа  както 
посочените сгради от министъра на регионалното развитие, така и 
въз основа на наше вътрешно проучване.

Справката  съдържа  и  информация  за  нова  възможност  да 
поискаме от БТК и по този повод е подготвен и проект на писмо във 
вътрешната мрежа до изпълнителния директор на БТК да поискаме 
информация  за  административната  сграда,  находяща  се  на  ул. 
„Стефан Караджа” № 6. 

Колеги, предлагам да гласуваме писмото и да го изпратим, за 
да получим допълнителна информация от БТК.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това писмо.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-
792 от 18 декември 2017 г. писмо от ДАНС въз основа на извършен 
оглед от техни експерти на сградата на „Раковски” № 99. Няма да ви 
ги докладвам подробно. Заедно с него ви докладвам и вх. № ЦИК-
00-790 от 15 декември 2017 г. от звено НСО – Народно събрание. И в 
двата случая нямаме положително становище за сградата с оглед на 
пълна обезпеченост от страна на сигурност на комуникациите.

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-796 от 19 декември 2017 
г. молба за потвърждение на вземане от „О’кей Супертранс”  АД на 
посочената  сума  в  писмото.  С  оглед  на  провеждания  одит  на 
годишния  финансов  отчет  искат  да  се  потвърди  верността  на 
посоченото  от  тях  в  писмото.  Предоставено  е  и  на  госпожа 
Манолова, когато бъде изготвено, ще ви го докладвам за изпращане.

Докладвам  ви  за  сведение  покани,  които  са  получени  за 
семинари.  И  моля  да  имате  предвид,  за  заявленията  за  отпуск 
крайният срок е днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Следващ докладчик е госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-
07-1-2  от  14  декември  2017  г.  Това  е  писмо,  получено  по 
електронната  поща,  като  председателката  е  резолирала  за  втора 
преценка дали е от компетентността ни. Всъщност това е писмо на 
английски език,  с  което ни уведомяват и ни канят на кариерно и 
образователно  изложение  в  Цюрих в  2018  г.  Аз  предлагам  да  го 
приемем  за  сведение.  Мисля,  че  и  предходната  година  бяхме 
поканени на такова изложение и го приехме за сведение.
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Докладвам ви вх. № ЦИК-09-233 от 19 декември 2017 г. Това 
е  информация  от  госпожа  Красимира  Манолова,  директор   на 
дирекция „Администрация”, във връзка с писмо вх. № ЦИК-00-789 
от  15  декември.  На  предходното  заседание  председателят  го 
докладва.  Писмото  съдържа  искания  от  Държавната  агенция 
„Електронно управление” за предоставяне на актуализиран регистър 
с  местонахождението  на  оригиналните  документи,  включително  с 
отговорните  лица  за  тяхното  съхранение,  и  информация,  че  от 
заявените за верифициране разходи за възнаграждения и осигуровки 
няма  да  бъдат  верифицирани определена  част  поради неправилно 
начисление. Сега информацията, която ни се предоставя от госпожа 
Манолова,  доколкото  аз  проведох  разговор,  съгласувано  с 
председателя и с отговорните лица от Агенцията,  е,  че е изготвен 
такъв актуализиран регистър, включващ отговорните лица, които са 
госпожа  Манолова  и  госпожа  Тихолова.  Той  се  намира  във 
вътрешната мрежа. Както  по отношение на информацията за отказ 
да се верифицират определени средства е проведен разговор между 
за главния счетоводител на Централната избирателна комисия със 
съответното отговорно лице от управляващия отговор. Уточнени са 
подробностите,  съответно  счетоводните  записи  и  това,  че  към 
момента няма как да бъдат верифицирани.

Предвид което се предлага писмо, което е в папка с моите 
инициали,  да  се  изпрати  на  Държавната  агенция  „Електронно 
управление”,  а  именно  с  писмото  да  изпратим  актуализирания 
регистър  за  местонахождението  на  оригиналните  документи  по 
проекта с данни за отговорните лица за тяхното съхранение – това са 
госпожа  Манолова  и  госпожа  Тихолова,  както  казах  –  и  по 
отношение на втората част за верифицирането на разходите, че не 
възразяваме на констатацията за недопустимост на тези разходи.

Предлагам  да  приемем  информацията,  която  ни  е 
предоставена и да гласуваме така предложения проект на писмо от 
госпожа  Манолова  до  Държавната  агенция  „Електронно 
управление”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Колеги, още едно писмо, което докладва госпожа Солакова. 
Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  пропуснала  съм 
едно  писмо  от  Националния  дворец  на  културата,  Конгресния 
център, с вх.  № ЦИК-00-783 от 12 декември. Отговарят ни, че не 
разполагат  с  достатъчно  свободни  и  подходящи  за  нас  офиси. 
Знаете, че направихме проучване. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Следващ докладчик – господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  папка  с  моите 
инициали в днешно заседание има едно писмо до Центъра за градска 
мобилност и до изпълнителния му директор. Писмото е изготвено от 
юрисконсулт  Радославова  във  връзка  с  това,  че  миналия  петък, 
когато  имахме  заседание,  паркингът  беше  закрит,  Централната 
избирателна комисия не беше уведомена и членовете не можеха да 
ползват самия паркинг.

Вижте  писмото,  ако  имате  някакви  предложения,  да  ги 
добавим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Арнаудов. Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Днес  се  получи  същата  история. 
Двамата с Мартин Райков чакахме около 40 минути да се освободят 
места, за да можем да си паркираме колите, и не можехме да дойдем 
на заседание.

Лично аз бих предложил да обсъдим  варианта за подаване на 
предизвестие  за  прекратяване  на  договора  с  тази  компания.  Дори 
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когато няма мероприятия, ние не можем да ползваме местата си и да 
си вършим нормално работата. Общото между двата проблема е, че 
ние  плащаме  за  услуга,  която  не  получаваме  и  която  по-скоро 
затормозва работата ни, отколкото да я облекчава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  имаме  два  варианта  на  реакция  днес.  Единият 
вариант е да изпратим едно писмо или две писма с втория казус, 
другият  вариант  е  директно  да  обмисляме  по  предложението  на 
господин Томов прекратяване на правоотношенията. Колеги, накъде 
се насочваме.

Уважаеми  колеги,  това  са  последни  работни  дни  преди 
празниците. Аз бих ви предложила онова, което повдигна господин 
Томов,  да  го  разгледаме  след  празниците,  а  сега  да  известим 
Центъра  за  градска  мобилност  за  неизпълнение  на  задълженията 
съгласно чл. 8 от договора.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Добре,  оттеглям  предложението  си. 
Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Томов.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение за писмо.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов, Таня Цанева).

Уважаеми колеги,  връщаме казуса  по доклада на  господин 
Ивков. Припомням, че предложението, което постъпи в зала, беше 
да се препрати преписката на съответната ОИК. 

Колеги,  има  ли  допълнителни  предложения?  Не  виждам. 
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
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Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги, продължаваме с точка шеста. Заповядайте, господин 

Пенев.

Точка 6. Доклади относно постановления на прокуратури.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги,  докладвам ви постановление 

за  отказ  да  се  образува  досъдебно  производство  на  Районна 
прокуратура  –  Айтос,  постъпило  в  Централната  избирателна 
комисия с вх. № НС-09-103 от 12 декември 2017 г. Касае се за лице и 
за  евентуално  нарушение  на  последните  парламентарни  избори, 
произведени на 26 март 2017 г. Лице, което е подало заявление да 
гласува  по  настоящ  адрес,  поради  което  е  било  изключено  от 
списъка по постоянния си адрес, но същото лице било определено 
със заповед на директора на Областна дирекция „Охрана”, Бургас, да 
осъществява дейност по охрана на секция в изборния ден, в която и 
секция то е гласувало по реда на чл. 233 от Изборния кодекс.

При това положение не са налице основания за ангажиране на 
наказателна  отговорност  и  това  е  основанието  за  отказ  да  се 
образува досъдебно производство.

Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 

беше вашия доклад.
Колеги, два доклада в точка „Разни”.

Точка 7. Разни.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Първо,  с  оглед 
срещата,  която  направихме  с  представителите  на  Бюрото  за 
демократични институции и права на човека  на Организацията  за 
сигурност и сътрудничество  в  Европа,  ни беше предоставен  един 
наръчник за наблюдателите, които наблюдават въвеждането на нови 
технологии за гласуване. Струва ми се, че е важен и за да можем да 
го  ползваме,  бих  ви  предложила  –  виждате,  не  е  голям  –  да  го 
преведем на български език.

Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,  
Таня Цанева); против – 2 (Ивайло Ивков, Мартин Райков).

И  последно,  колеги.  Както  си  спомняте,  на  предходното 
заседание  Централната  избирателна  комисия  не  постигна 
необходимото  мнозинство,  за  да  одобри  проект  на  договор  със 
служителите от Народното събрание, но по предложение на госпожа 
Мусорлиева  се  гласува  проектът  да  бъде  приведен  съобразно 
изискванията  на  Централната  избирателна  комисия  и  да  бъде 
извършено  плащане.  В  този  смисъл  аз  не  считам,  че  договорът 
трябва  да  се  подлага  отново  на  гласуване,  но  ви  моля  да  го 
погледнете  във  вътрешната  мрежа в  папка „Граждански  договори 
декември 2017”. Има два договора – типов за НС и другия, ще го 
видите над него. И ако имате някакви забележки, моля да ги кажете. 
Остават всъщност три дена, в петък е последният ден за извършване 
на плащания.

Не виждам, колеги, възражения.
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Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 
избирателна комисия. Свиквам следващото заседание в четвъртък, 
10,30 ч.

(Закрито в 12,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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