
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 601

  
На 23 януари  2018 г. се  проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Предложение  до  Президента за  насрочване  на  частичен 
избор за кмет на община.

Докладва: Иванка Грозева
2. Проекти  на  решения за  промяна  в  съставите  на  ОИК  – 

Омуртаг, и ОИК – Велики Преслав.
Докладват: Емануил Христов, Метин Сюлейман

2а. Проект на решение за поправка на техническа грешка.
Докладва: Емануил Христов

3. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 
административнонаказателни преписки.

Докладват: Таня Цанева, Мария Бойкинова
4.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Докладват: Иванка Грозева, Георги Баханов

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК.

Докладват: Мария Бойкинова, Иванка Грозева
5а. Доклади относно съвместен проект с Държавната агенция 

„Електронно управление”.



Докладва: Йорданка Ганчева
6. Доклади по писма.

Докладват: Георги Баханов, Камелия Нейкова,
Румяна Сидерова, Иванка Грозева, Таня Цанева,
Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Мартин
Райков, Емануил Христов, Владимир Пенев

7. Разни.
Докладват: Владимир Пенев, Ивилина Алексиева

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

ОТСЪСТВАХА: Ерхан Чаушев, Кристина Стефанова.

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  13  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1.  Предложение  до  Президента за  насрочване  на  частичен 

избор за кмет на община. Докладчик – госпожа Грозева.
2.  Проекти  на  решения за  промяна  в  състави  на  ОИК  – 

Омуртаг, и ОИК – Велики Преслав, с докладчици господин Христов 
и господин Сюлейман.
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3. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 
административнонаказателни  преписки.  Докладчици  –  госпожа 
Цанева, и госпожа Бойкинова.

4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения. Докладчици – госпожа Грозева, господин Баханов.

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК с докладчици госпожа Бойкинова и госпожа Грозева.

6. Доклади  по  писма  с  докладчици:  господин  Баханов, 
госпожа Нейкова,  госпожа Сидерова,  госпожа Грозева,  госпожа 
Цанева, госпожа Солакова.

7. Разни с докладчици господин Пенев, госпожа Нейкова и аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Първа беше госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля да ме включите в доклади по 

писма и имам доклади, свързани със съвместния проект с Агенцията. 
По Ваша преценка – в писма или като отделна точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  да 
включим  нова  точка  5а  –  доклади  относно  съвместен  проект  с 
ДАЕУ.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля да ме включите в „Разни”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Мусорлиева. Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН  РАЙКОВ:  Ако  може  да  ме  включите  в  точката 

доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Райков. Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви.  Моля  да  включите 

една точка за поправка на техническа грешка в Решение № 4963-
МИ.  И  отделно  да  ме  включите  с  доклад  по  издаване  на 
удостоверение  по  чл.  64,  ал.  1,  т.  2  по  Закона  за  обществените 
поръчки на „Информационно обслужване” АД.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Христов, не възразявате ли да е в доклади по писма?

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не, няма проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам нова 

точка 2а – проект на решение за поправка на техническа грешка с 
докладчик  господин  Христов  и  включвам  господин  Христов  в 
доклади по писма.

Има ли други предложения? Не виждам, колеги.
Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред.
 Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Дневният ред е приет.
Няколко съобщения преди да преминем към точка първа от 

дневния ред.
На първо място,  в  „Държавен вестник” бр.  7  от 19 януари 

2018  г.  са  обнародвани  Укази  №  2,  3  и  4  на  Президента  на 
Републиката за насрочване на частичен избор за кмет съответно: на 
кметство  Криво  поле,  община  Хасково,  област  Хасково;  кметство 
Лясково,  община  Добричка,  област  Добрич;  и  кметство  Мост, 
община Кърджали, област Кърджали, на 20 май 2018 г.

На  второ  място,  днес  по  обективни  причини  отсъстват 
господин  Чаушев  и  госпожа  Стефанова.  Госпожа  Сидерова  ме 
информира, че ще закъснее.

И  на  трето  място,  колеги,  днес  е  премиерата  на 
документалния  филм  „Софийските  адвокати  120  години  заедно”, 
посветен  на  120  години Софийски адвокатски  съвет.  Премиерата, 
колеги, е от 17,45 ч. в Дома на киното. Тук и нашата колега госпожа 
Мусорлиева има сериозно участие, бих казала, че и благодарение на 
нея е възможно това празнуване по този начин.

4



Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред. 
Заповядайте, госпожо Грозева.

Точка  1.  Предложение  до  Президента  за  насрочване  на 
частичен избор за кмет на община.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 
Уважаеми колеги,  в  моя папка от  днешна дата  е  качен проект за 
решение  относно  предложение  до  Президента  на  Република 
България  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  община 
Макреш, област Видин.

С вх. МИ-15-10 от 16 януари 2018 г. Общинската избирателна 
комисия – Макреш, е уведомила Централната избирателна комисия, 
че със свое решение № 125 от 4 януари 2018 г. на основание чл. 42, 
ал.  1,  т.  1  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на 
община Макреш, област Видин, Иван Каменов Вълчев.

Преписката  е  комплектувана.  Към  уведомлението  са 
приложени  копие  от  заявлението,  копие  от  уведомление  до 
председателя на Общинския съвет – Макреш, решение № 125 от 4 
януари,  както  и  протокол от  проведено  заседание  на  Общинската 
избирателна комисия – Макреш.

Считам,  че  са  налице  необходимите  документи  съгласно 
изискванията на чл. 463, ал. 3, и предлагам на основание чл. 463, ал. 
4  от  Изборния  кодекс  да  вземем  решение  да  предложим  на 
Президента  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  община 
Макреш, област Видин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Грозева.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 
проект на решение.

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

Благодаря.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4965-МИ.
И сега  подлагам  на  гласуване  изпращането  на  писмото  до 

Президента.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивайло Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов, Таня Цанева).

Благодаря. Колеги, преминаваме към точка втора от дневния 
ред. Заповядайте, господин Христов. 

Точка 2. Проекти на решения за промяна в съставите на ОИК 
– Омуртаг, и ОИК – Велики Преслав.

  ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги,  във вътрешната мрежа в 
папка с моите инициали има два проекта на решение с един и същи 
номер. Най-напред искам да обясня защо са с един и същи номер, 
тъй като това са два проекта на едно и също решение.

Получили сме писмо от Общинската избирателна комисия – 
Омуртаг,  с  предложение  да  бъде  заменен  член  на  Общинската 
избирателна  комисия  от  квотата  на  Обединените  патриоти. 
Приложени са всички необходими документи, но в заявлението на 
лицето е написано, че то иска да бъде освободено като член на ОИК, 
което  не  означава  замяна.  То  пише,  че  иска  да  бъде  освободено, 
понеже отсъства  продължително време.  Допълнително разбрах,  че 
той е в чужбина и работи там и де факто отдавна е искало да бъде 
освободено, но тъй като досега не е имало частични избори и не са 
имали проблеми, не са поискали тази замяна. Едва сега, тъй като на 
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18 февруари предстоят частични избори, са се сетили да направят 
тази замяна.

Заявлението, което прилагат, е оригинално, но е от 9 август 
2016 г., тоест преди година и половина, когато лицето е заминало в 
чужбина. Но тогава са сметнали, че могат и без него и просто не са 
предложили замяна. Сега обаче предлагат замяна.

Затова  аз  предлагам  два  варианта.  Единият  вариант  е  за 
замяна  на  лицето  за  определен  период,  а  другият  вариант  е  аз 
освобождаване съгласно самото искане на лицето.

Аз  лично  предлагам  да  бъде  за  освобождаване,  каквото  е 
желанието  на  лицето.  Ако  сте  съгласни  с  този  вариант,  да  го 
гласуваме.  Това  е  предложението,  всички  други  документи  са 
налице,  включително  и  декларацията  на  новото  лице  е  по  новия 
образец.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, коментари?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  може  би  не  чух,  има  ли 
заявление на госпожата, че желае да бъде освободена?

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Да  бъде  освободена  като  член  на 
Общинската избирателна комисия поради продължително отсъствие.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има подадено заявление от нея – 
това ми беше въпросът.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, оригинално подписано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги,  в такъв случай подлагам на гласуване направеното 

предложение за освобождаване на госпожа Казакова и назначаване 
на господин Харизанов.

Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
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Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 4966-МИ/НР.
Следващ докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  по  електронната 

поща на  Централната  избирателна  комисия  с  вх.  МИ-15-14 от  22 
януари  2018  г.  е  постъпило  писмо  от  Общинската  избирателна 
комисия – Велики Преслав, с приложено предложение за промяна в 
състава на ОИК – Велики Преслав. Предложението е направено от 
Таня  Миткова  Иванова,  упълномощен  представител  на  коалиция 
„БСП лява България”.

Към предложението  са  приложени заявление  от  настоящия 
секретар на Общинската избирателна комисия Диана Атанасова за 
освобождаването  й  от  заеманата  длъжност,  както  и  изискуемите 
декларации  от  предложения  за  длъжността  Красимир  Янакиев 
Сланев и пълномощно с изх. № 3 от 9 януари 2018 г. в полза на Таня 
Миткова Иванова.

Предлагам, уважаеми колеги, да приемем решение, с което да 
освободим  като  секретар  на  Общинската  избирателна  комисия  – 
Велики  Преслав,  област  Шумен,  Диана  Атанасова  Атанасова  и 
анулираме издаденото й удостоверение. Да назначим за секретар на 
Общинската избирателна комисия – Велики Преслав, област Шумен, 
Красимир  Янакиев  Сланев.  На  Красимир  Сланев  да  се  издаде 
удостоверение. Решението подлежи на обжалване.

В този смисъл съм подготвил проект на решение, което е в 
моя папка в днешно заседание.

За пълнота на доклада искам да ви докладвам, че току-що са 
пристигнали  заверените  копия  на  всички  тези  документи,  които 
докладвах и са описани в проекта на решение, след проведен мой 
разговор  с  председателя  на  Общинската  избирателна  комисия  – 
Велики Преслав, а оригиналите по мое изискване вече са изпратени 
и  ако  не  в  днешния  ден,  в  утрешния  ден  ще  са  в  Централната 
избирателна комисия.  Напомням, че в ОИК – Велики Преслав,  се 
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провеждат избори в с. Кочево, поради което предлагам този проект 
на решение да се гласува днес и да приемем такова решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Сюлейман. 

Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, това е Решение № 4967-МИ/НР.
Преминаваме  към  нова  точка  2а –  проект  на  решение  за 

поправка на техническа грешка. Заповядайте, господин Христов.

Точка  2а.  Проект  на  решение  за  поправка  на  техническа 
грешка.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 
папка  с  моите  инициали  е  проектът  за  решение  за  поправка  на 
техническа  грешка.  При  разглеждането  на  проекта  и  вземането 
Решение  №  4963-МИ  от  16  януари  –  то  е  във  връзка  с 
възнаграждението  за  компютърна  обработка  на  резултатите  от 
частичните  избори  е  допусната  грешка,  като  навсякъде  в  текста 
вместо кметство Звиница, община Кърджали, е написано „кметство 
Зимница, община Кърджали”. 

Проектът за решение е, че се допуска поправка на техническа 
грешка в Решение № 4963-МИ от 16 януари 2018 г. на Централната 
избирателна комисия, като навсякъде в решението текстът „кметство 
Зимница, община Кърджали” да се чете „кметство Звиница, община 
Кърджали”.

Решението подлежи на обжалване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 
решение.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги, това е Решение № 4968-МИ.
Продължаваме с  точка трета  от дневния ред – доклади по 

дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Първи докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте.

Точка  3.  Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 
административнонаказателни преписки.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. МИ-06-
125 от 16 януари от кмета на община Сунгурларе. Накратко ще ви 
припомня проблема. В края на 2015 г. получихме жалба от Стефан 
Андреев,  който е  бил назначен за член на секционна избирателна 
комисия в община Сунгурларе. Със заповед обаче от 24 октомври 
2015  г.  на  ОИК  той  е  сменен.  В  жалбата  си  господин  Андреев 
твърди, че е приел изборните книжа и материали, бил е в изборния 
ден и в 8 ч. сутринта е бил сменен от заместващото лице съгласно 
това  решение  на  Общинската  избирателна  комисия.  Тогава 
Централната избирателна комисия излезе с Решение № 2845-МИ/НР 
от 29 октомври, с което обявяваме решение № 235 от 24 октомври на 
ОИК  –  Сунгурларе,  с  което  е  освободено  лицето  като  член  на 
секционна избирателна комисия за незаконосъобразно и връщаме на 
Общинската  избирателна  комисия  –  Сунгурларе,  със  съответните 
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указания  за  жалбоподателя,  тоест  да  бъде  анулирано 
удостоверението на заместника.

След това господин Андреев не получава възнаграждение за 
участието  си  в  първия  тур  на  изборите  на  25  октомври  2015  г. 
Многократно, може би вече за четвърти път през тези години ние 
водим преписка с кмета на община Сунгурларе.  Последното наше 
писмо,  с  което  указваме  да  бъде  изплатено  възнаграждение  на 
лицето, е от 30 ноември 2017 г. по повод на тази жалба.

В отговор на това наше писмо кметът ни изпраща ведомост, 
на която се е разписало заместващото лице, на което е изплатено за 
първи тур, и също така ни изпраща и копие от двете решения на 
Общинската  избирателна комисия – Сунгурларе,  за  назначаване  и 
освобождаване на лицето.

Предложението ми е да изпратим писмо на кмета на община 
Сунгурларе, с което отново да му посочим наше Решение № 2845, с 
което  сме  отменили  решението  на  Общинската  избирателна 
комисия,  и че  следва да  се  изплати възнаграждение.  Но тъй като 
обсъждахме  и  с  колегата  Бойкинова,  затова  сме  решили,  че  ние 
указваме  да  бъде  изплатено  за  времето,  през  което  е  участвало 
лицето в подготовката  на изборите за  първи тур,  но след като от 
протокола  за  предаване  и  приемане  на  изборните  книжа  и 
материали,  се  удостовери  обстоятелството,  че  лицето  Стефан 
Андреев  е  приело изборните  книжа и  материали на  24 октомври. 
Защото де факто ние това обстоятелство като информация го имаме 
само от жалбата.

Затова, ако не възразявате, да изпратим това писмо, въпреки 
че  многократно  сме  посочвали  на  кмета,  отново  му  напомняме 
нашето  решение  и  съответно  да  ни  уведоми  за  предприетите 
действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  след  обсъждане  в  оперативен  порядък,  гласуваме  така 
изготвеното  писмо  с  корекцията  във  втори  абзац:  след  „Стефан 
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Андреев  Андреев”  се  поставя  точка  и  останалата  част  от  абзаца 
отпада. Гласуваме.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, продължаваме с докладчик по точка трета 
от дневния ред. Докладчик е госпожа Бойкинова. Упълномощавам 
госпожа Мусорлиева да води.

Точка  3.  Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 
административнонаказателни преписки.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  три  броя 
преписки  от  областния  управител  на  област  София,  тоест  три 
резолюции,  с  които  е  прекратил  административнонаказателното 
производство, което е образувано въз основа на съставени актове за 
установяване  на  административни  нарушения  на  Централната 
избирателна комисия.

Първото е срещу „Евроком Национална кабелна телевизия”. 
Прекратено  е  административнонаказателното  производство,  тъй 
като  са  изминали повече  от  шест  месеца  от  съставянето  на  акта. 
Областният управител не е издал наказателно постановление.

Второто  е  пак  срещу  „Евроком  Национална  кабелна 
телевизия”.  Административнонаказателното  производство  е 
прекратено на същото основание.

Третото е срещу сайта „Зебра БГН”, също е прекратено на 
това основание, тъй като са изминали повече от шест месеца.

Докладвам ви ги за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председателстваща.
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С  вх. № ЦИК-14-3 от 16 януари 2018 г. е пристигнало искане 
от кмета на община Бойница, госпожа Анета Генчева, за отваряне на 
запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 
материали  от  произведените  избори  за  членове  на  Европейския 
парламент в 2014 г., избори за народни представители, произведени 
2014 г., избори за президент и вицепрезидент на Република България 
от 2016 г.

Искането е във връзка с оценка и извършване на експертиза 
за ценността на документите и предаването на ценните документи в 
„Държавен архив” от парламентарните избори на 5 октомври 2014 г. 
Към писмото е приложено и писмо от „Държавен архив” – Видин, с 
вх. № РД-14-44 от 10 януари 2018 г.

Предвид  изложеното  и  при  спазване  на  наше  Решение  № 
4387-НС от 2 март 2017 г. на Централната избирателна комисия ви 
предлагам  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното  помещение, 
намиращо се в стая № 2, ет. втори, в сградата на община Бойница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 
въпроси, мнения?

Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар 
Томов, Таня Цанева).

Уважаема  колега  Грозева,  Решението  ви  е  №  4969-
ЕП/НС/ПВР.

Заповядайте, госпожо Бойкинова, по пета точка.

Точка  5.  Доклади  по  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 
изплащане  на  възнаграждение  от  членовете  на  Общинската 
избирателна  комисия  –  Лясковец,  за  проведено  заседание  на  21 
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декември 2017 г., на което са присъствали председател, заместник-
председател,  секретар и 7 членове. На това заседание Общинската 
избирателна комисия – Лясковец, е отказала да разглежда сигнала на 
кмета на община Лясковец против общински съветник, тъй като има 
висящо дело във Върховния административен съд.

На 11 януари 2018 г. е проведено ново заседание, на което 
присъстват  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 
членове.  На  това  заседание  Общинската  избирателна  комисия  – 
Лясковец, е разгледала сигнала на кмета, като вече е констатирала, 
че  във  Върховния  административен  съд  делото  е  приключило. 
Въпреки всичко решава общинският съветник да бъде уведомен за 
получения  сигнал,  по  който  да  направи  писмено  възражение  в 
тридневен срок от уведомяването му.

Предлагам  възнагражденията  да  бъдат  изплатени  на 
членовете на ОИК – Лясковец, за проведените две заседания.

Колеги,  тъй  като  няма  изготвена  счетоводна  справка  и 
предварителен  контрол,  отлагам  точката  за  гласуване  в  друго 
заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 
докладчик по точка пета е госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-6 от 16 
януари е  пристигнало  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  от 
Общинската  избирателна  комисия  –  Макреш,  която  е  провела 
заседание  на  4  януари  2018  г.  На  въпросното  заседание  са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 
членове  и  на  него  комисията  е  взела  решение  № 125,  с  което  е 
прекратила предсрочно пълномощията на кмета на община Макреш.

Има контролен лист и счетоводна справка, поради което ви 
предлагам да гласуваме изплащането на това възнаграждение.

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

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,   Метин  Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева).

Благодаря.
Следващ докладчик по тази точка е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Постъпило е искане с вх. МИ-27-9 от 19 

януари  2018  г.  за  заплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на 
ОИК – Карлово,  които са  се събрали във връзка  с  полученото от 
ЦИК писмо и са взели решение, с което утвърждават Списък А и 
Списък  Б  от  произведените  избори  на  25  октомври  2015  г.  с 
протоколно решение.

Има контролен лист и счетоводна справка. Предлагам да се 
изплати  възнаграждение  на  председател,  секретар  и  6  членове  на 
комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. 
Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, следващото искане за заплащане 

на  възнаграждение  е  от  Общинската  избирателна  комисия  – 
Съединение,  с  вх.  МИ-27-7  от  17  януари  2018  г.  Искането  е  за 
заплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание,  на  което  е 
заменен общинският съветник от ГЕРБ Червенакова.  Има и втора 
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точка  –  за  някаква  жалба.  И  е  обявен  за  избран  следващият  от 
листата на ГЕРБ Кристина Крислова.

Имам на доклад по принцип, но ще го докладвам в четвъртък, 
замяната  на  председателя  на  Общинската  избирателна  комисия  – 
Съединение.  Писмото  дойде,  след  като  оставихме  въпроса  без 
разглеждане.  Оказа  се,  че  там  оставката  е  заради  това,  че  има 
противозаконни действия. Дала ги е на прокуратурата, на членове на 
ОИК  и  заместник-председателя  –  твърди  тя.  Каква  е  връзката? 
Писмото,  което  е  пристигнало  и  във  вътрешната  мрежа  в  моята 
папка.  Връзката е,  че искането на възнаграждение е подписано от 
заместник-председател  при  действащ  председател.  Докладвам  го 
просто за сведение, очевидно е, че тя вече не изпълнява функциите 
си, предстои да бъде заменена.

Предлагам да гласуваме да се изплати възнаграждението, тъй 
като няма общо с другия въпрос.

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

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги,  нека да се  върнем  към точка втора  – проекти на 

решения за промени в състави на ОИК.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  С  вх.  МИ-10-2  от  10  януари  2018  г.  е 

постъпило  предложение  от  господин  Червенакова,  упълномощен 
представител на ГЕРБ за община Съединение, за промяна в състава 
на  Общинската  избирателна  комисия,  като  на  мястото  на 
председателя  Чочева-Василева  да  бъде  назначена  Маша  Борисова 
Енчева.
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Бяха налице всички изискуеми съгласно закона документи и 
тогава,  с изключение на подписана от напускащата председателка 
молба или данни за друго основание по чл. 52 от Изборния кодекс. 
Ние дадохме указания, писмото пристигна, качено е във вътрешната 
мрежа.  Оказа  се,  че  причината  за  напускането  е  твърдение  от 
председателката  за  незаконосъобразни  действия  от  заместник-
председателя и членове на комисията, за които нямам допълнителни 
сведения.  Но  считам,  че  за  нуждите  на  това  производство  то  е 
ирелевантно  и  доколкото  са  налице  вече  всички  документи, 
предлагам  да  вземем  решение,   с  което  да  освободим  като 
председател  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Съединение, 
госпожа Теодора Христова-Чочева, като в диспозитива трябва да се 
изпише така както е в мотивите – Василева, което е изпуснато. И да 
анулираме издаденото й удостоверение и да назначим предложената, 
която отговаря на изискванията по закон госпожа Маша Борисова 
Енчева.

Входящите номера на новото заявление са три, които не мога 
да цитирам, но основният е описан в решението.

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

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги, това е Решение № 4970-МИ/НР.
Връщаме към точка четвърта – доклади относно искания за 

отваряне на запечатани помещения. Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ЦИК-14-4  от  17  януари  2018  г.  до 
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председателя  на  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 
писмо, подписано от кмета на община Банско Георги Икономов и 
подпечатано с печата на общината искане. На основание чл. 287, ал. 
7  и  8  от  Изборния кодекс  във връзка  с  наше Решение № 1392 и 
Решение № 4387 молят за нашето разпореждане да бъде разрешен 
достъпът  до  запечатано  помещение  стая  №  4,  разположено  на 
таванския етаж в сградата на Общинската администрация – Банско, 
където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за 
президент и вицепрезидент на Република България, произведени на 
23 и 30 октомври 2011 г., и изборите за народни представители и за 
Народно събрание, произведени на 5 октомври 2014 г.

Достъпът  до  запечатаното  помещение,  така  както  е 
отбелязано  в  искането,  е  необходим  във  връзка  с  извършване  на 
експертиза при спазване на Закона за националния архивен фонд и 
свързаните с него подзаконови нормативни актове и предаване на 
определените  за  постоянно  съхранение  книжа  в  отдел  „Държавен 
архив”.

Уважаеми колеги, само искам да акцентирам вниманието ви 
на последния абзац от искането. 

„При отваряне на помещението ще ви бъдат изпратени копия 
от декларациите по чл. 359 и 408 от Изборния кодекс, подадени от 
лицето  Джеймс  Иво  Артър  Хюз,  гражданин  на  Великобритания, 
който е включен в Част втора на избирателните списъци в изборите 
за  общински съветници и за  кметове през 2015 г.,  съгласно наше 
искане с описано писмо от 11 декември 2017 г.”  Тоест като отворят 
това помещение, въпреки че е посочено, че в същото има изборни 
книжа само от изборите за президент и вицепрезидент в 2011 г. и 
Народно  събрание  в  2014  г.,  след  като  бъдат  предоставени  тези 
декларации, излиза, че там би следвало да се съхраняват книжата и 
материалите  от  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  през 
2015 г., поради което се свързах със секретаря на община Банско по 
телефона,  който  потвърди,  че  е  направен  пропуск  от  тях,  там  се 
съхраняват изборните книжа и материали от 2015 г. Логично е, след 
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като  ще  ни  бъдат  предоставени  исканите  от  нас  декларации  на 
гражданин на Великобритания.

Така  че,  уважаеми  колеги,  единият  вариант  е  да  изискаме 
допълнително да ни посочат, че там се съхраняват и тези изборни 
книжа и материали от 2015 г., другият е - след направения от мен 
доклад  и  подготвен  проект за  решение,  в  което съм описал,  че  в 
същото  се  съхраняват  както  изборните  книжа  и  материали  от 
президентските  избори  в  2011  г.,  така  и  изборните  книжа  и 
материали  от  5  октомври  2014  г.  за  народни  представители  и  да 
допълним „общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.” 
И в решението да опишем всички условия, които следва да бъдат 
изпълнени  за  да  отворят  помещението,  в  което  се  съхраняват 
описаните преди малко от мен изборни книжа и материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 
ни  проект  на  решение  с  изрично  посочване  в  диспозитива  на 
изборите в 2011 г. и 2014 г.

Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 4971-ПВР/НС/МИ.
Колеги,  продължаваме с  нова  точка 5а  – доклади относно 

съвместния проект с Държавната агенция „Електронно управление”. 
Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка 5а.  Доклади относно съвместен проект с Държавната 
агенция „Електронно управление”.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  са 
разпределени докладите и становищата на експертите във връзка с 
прегледа  на  документи  по  техническо  задание  Дейност  2  в 
изпълнение на проект „Изграждане и внедряване на пилотна система 
за дистанционно електронно гласуване”. 

С  вх.  №  ЦИК-00-245  от  22  януари  2018  г.  е  входиран 
докладът на госпожа Даниела Гоцева и госпожа Веселина Пашева от 
Техническия университет – София, ведно с един брой флашка.

Докладвам сега за сведение и запознаване, те бяха изпратени, 
доколкото знам, по разпореждане на председателя по електронните 
пощи на членовете и за работно обсъждане.

Другият доклад, на доц. Милен Петров, е с вх. № ЦИК-00-256 
от 22 януари 2018 г. Освен това има и едно писмо от доц. Петров, 
което е получено по електронната поща, с вх. № ЦИК-00-256-1 от 22 
януари 2018 г., с което уведомява, че изпраща доклада в електронен 
вид и съответно го е предал на хартиен носител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме със свързани доклади по тази точка.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-659-4 от 22 

януари  2018  г.  ви  докладвам  писмо  от  Държавната  агенция 
„Електронно  управление”,  с  което  ни  представят  коригиран 
окончателен  доклад  от  изпълнителя  на  Дейност  1  по  проекта 
„Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно 
гласуване”. Всички материали са в моята папка в днешно заседание 
съгласно  резолюцията  на  председателя.  Срокът  за  разглеждане  на 
доклада – пише в писмото – е 26 януари 2018 г., петък. Така че сега 
ви го докладвам за сведение и като се запознаят всички колеги, на 
следващо заседание да вземем решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И,  колеги,  подлагам  на  последващо  одобрение  писмото, 

изпратено до Държавната агенция „Електронно управление” на 16 
януари 2018 г.

Режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева).

Уважаеми колеги, за да изчерпим тази точка от дневния ред, 
във  вътрешната  мрежа  и  на  база  на  изнесеното  ни  заседание  е 
публикуван  проект  на  „Анализ  на  симулации  на  дистанционно 
електронно гласуване”, днес отново за сведение и запознаване, като 
този материал ще се върне за обсъждане в четвъртък.

Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка 5а от дневния ред.
Преминаваме към  точка шеста –  доклади по писма. Първи 

докладчик е господин Баханов. Заповядайте.

Точка 6. Доклади по писма.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  от  Софийския 

районен съд с вх. МИ-08-1 от 22 януари 2018 г. от Първо гражданско 
отделение,  28-ми  състав,  по  гражданско  дело  №  6931  от  2017  г. 
изискват справка съгласно разпореждане на председателя на 28-ми 
състав  от  21  декември  2017  г.  да  им  изпратим  справка  за  трите 
имена,  ЕГН  и  адрес  на  кмет/кметски  наместник  на  с.  Мрамор  в 
длъжност в периода20 ноември 2017 г. до 21 декември 2017 г. Това е 
един месец.

Уважаеми колеги, предлагам, тъй като ние нямаме данни за 
лицето с исканите три имена, ЕГН и адрес, да препратим писмото по 
компетентност на Столична община за евентуална справка и да бъде 
отговорено на Софийски районен съд, тъй като ние не разполагаме с 
тази  информация,  а  те  могат  да  направят  справка  в  съответната 
община за лицето, ако е било избираем кмет, три имена и адрес, ако 
е кметски наместник, който би следвало да бъде назначен, отново 
оттам да се вземе същата информация.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Иванка  
Грозева, Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  в  зала  е  госпожа 
Сидерова. Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  първо  ви 
докладвам писмо с вх. № НР-09-7. Това е едно писмо от Софийска 
районна прокуратура, с което ни искат постоянните адреси и списък 
на лицата,  които са гласували в нарушение на Изборния кодекс в 
националния  референдум  на  6  ноември  съгласно  изпратено  наше 
писмо.  Списъкът  на  лицата  е  пълен  в  това  писмо.  Ние  ще  им 
изпратим отново копия   от страниците на избирателните списъци и 
ще им отговорим, че Централната избирателна комисия не разполага 
с постоянните адреси на лицата. Следва да се обърне към съответния 
отдел „ГРАО” на Столична община.

Моля да гласуваме писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

мнения, въпроси? Моля да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,   Иванка  Грозева,   Йорданка  
Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева).

Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА: Докладвам  преписка  с  вх.  МИ-06-

131,  с  която  е  пристигнало  съобщение  от  община  Мирково  с 
приложени към него два акта за смърт, за съжаление, за починали 
членове на Общинската избирателна комисия – Мирково. Единият е 

22



председател,  който е бил предложен от политическа партия ГЕРБ, 
другият  е  член  на  комисията,  предложен  от  политическа  партия 
„Атака”.

 Аз съм подготвила писма до двете партийни централи, но 
формално съм говорила и с  колегите  от  Общинската  избирателна 
комисия, защото трябва да бъде попълнен нейният състав.

Да гласуваме изпращането на обичайните писма до Атака и 
ГЕРБ да ни изпратят предложения за назначаване на лица на мястото 
на  починалите.  Писмата  са  публикувани във вътрешната  мрежа в 
моята папка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 
режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,   Иванка  Грозева,   Йорданка  
Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева).

РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам за сведение вх. № 
ЦИК-07-205-1 и вх. № ЦИК-07-205-2 – едното е с текст на латиница, 
другото е преводът. Писмото е от Централната избирателна комисия 
на Унгария, което ни се препраща по линия на АСЕЕЕО, за начина, 
по  който  се  наемат  помещенията  за  гласуване  на  територията  на 
Унгария. Почти същите са принципите както при нас, но те сочат, че 
в  случаите,  в  които  самите  комисии  нямат  помещения,  наемат  и 
имат определен лимит.  Сочи се и лимитът на Министерството на 
външните работи.

Това е за сведение.
Също за сведение ви докладвам две преписки едновременно – 

с вх. МИ-06-123 от 15 януари 2018 г. и вх. МИ-06-12 от 16 януари 
2018 г.  Това са  пристигнали писма от  общините  Симеоновград  и 
Перущица, към които кметовете са приложили заповеди, с които са 
нареждали  отваряне  на  помещения,  както  и  протоколите  за 
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извършеното отваряне, за да извадят декларациите по чл. 408 и чл. 
539 от Изборния кодекс въз основа на наше искане.

Във връзка с декларациите по чл. 408 и чл. 539 сме получили 
писма с входящи номера: ЕП-06-10 от 12 януари 2018 г. от кмета на 
община  Генерал  Тошево  с  приложени  документи;  ЕП-06-3  от  4 
януари 2018 г. от район „Източен”, Пловдив; ЕП-06-8 от 11 януари 
2018 г. от район „Централен”, Пловдив; ЕП-06-9 от 12 януари 2018 г. 
от кмета на община Братя Даскалови; ЕП-06-11 от 12 януари 2018 г. 
от кмета на Симеоновград. Както и от следните райони на Столична 
община: вх. № ЕП-07-15 от 15 януари, оригинал, от район „Младост” 
с вх. № ЕП-07-23 от 10 януари; от район „Възраждане” с вх. № ЕП-
07-24 с приложени декларации. И преписка с вх. № ЕП-07-8 от 12 
януари от район „Красна поляна”, с която ни уведомяват, че лицето, 
което  преди  това  ни  бяха  съобщили,  че  е  било  включено  в  Част 
втора  на  избирателния  списък,  е  било  включено  по  писмо  на 
Министерството  на  вътрешните  работи,  че  е  чужд гражданин,  но 
впоследствие  оттам  са  им  изпратили  писмо  за  това,  че  лицето  е 
възстановило  българското  си  гражданство  и  по  същество  е 
отпаднало от списъците.

Всички тези преписки са за сведение.
В моята папка в днешно заседание съм предложила отговора 

на Централната избирателна комисия на Великобритания, който ние 
съгласувахме,  с  допълнението  в  т.  2  относно  образование  в 
училищата въз основа на писмо с вх. № ЦИК-04-7 от 17 януари 2018 
г.  на  заместник-министъра  на  образованието  и  науката,  за  което 
според мен трябва да изкажем благодарност, министерството много 
оперативно  отговори,  за  начина  на  образованието  в 
общообразователните  училища.  Отговорено  е,  че  има  програма, 
която  в  момента  върви  в  десети  клас,  а  от  2020 г.  ще  върви  по-
разширена  програма  –  11-ти  и  12-ти  клас,  вече  с  разширено 
обучение.
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Добавила съм също и нашите действия, тъй като комисията 
ни попита ние какво отношение имаме в тази връзка. Ако колегата 
Матева има нещо да допълни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, време за запознаване.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  изготвения 
отговор и, разбира се, той да бъде и преведен на съответния език.

Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

писмо  с  вх.  №  ЧМИ-15-2  от  22  януари  2018  г.,  с  което  от 
Общинската  избирателна  комисия  –  Гулянци,  са  ни  изпратили 
списък  за  регистрация  на  кандидатската  листа  за  участие  в 
частичните избори. Докладвам ви го за сведение. Тъй като срокът за 
регистрация изтича днес в 17 ч., ви предлагам след този час да бъдат 
изпратени писмата за проверка на кандидатите до ГД „ГРАО” и до 
„Информационно обслужване”, а на следващо заседание ще одобрим 
писмото с последващо одобрение.

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

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
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Благодаря.
Госпожо Нейкова, продължете.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  НС-00-3  от  19 

януари  2018  г.  сме  получили  уведомление  за  запознаване  от 
Комисията за защита от дискриминация по преписка № 228/2017 г.

Аз  ви  предлагам  да  упълномощим  юрисконсулта  на 
Централната избирателна комисия Милена Радославова, която да се 
запознае  с  преписката  в  Комисията  за  защита  от  дискриминация. 
Посочени са часовете и че всеки ден може да бъде направено това. 
Доколкото  си  спомням,  тази  преписка  е  по  повод  на  жалба  на 
избирател за гласуване в район „Младост”, но не съм сигурна дали е 
точно това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 
на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева);  
против  - 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Росица Матева).

Благодаря.
Колеги,  продължаваме  със  следващия  докладчик  –  това  е 

госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-06-3 от 

22  януари  2018  г.  по  електронната  поща  е  пристигнало  писмо, 
подписано от секретаря на община Криводол, който ни уведомява в 
изпълнение на чл. 410, ал. 1 от Изборния кодекс, че няма подадени 
заявления  за  включване  в  Част  втора  в  избирателния  списък  на 
насрочения  за  18  февруари  2018  г.  частичен  избор  за  кмет  на 
кметство Градешница. 

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

Колеги, продължаваме със следващ докладчик – госпожа Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-04-1-1 от 23 януари 
сме получили чрез Министерството на външните работи писмо от 
директора на ОССЕ относно посещението на мисията на ОССЕ за 
обсъждане  доклада  от  проведените  предсрочни  парламентарни 
избори.  Това  писмо  вече  го  докладвах  на  16  януари,  когато  го 
получихме директно от ОССЕ.

За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, едно писмо, което 

е  получено  днес  от  „Информационно  обслужване”  във  връзка  с 
предишно  тяхно  писмо  и  наши  протоколни  решения.  Знаете,  за 
извършени  дейности  по  извънгаранционно  поддържане  на 
деловодната  система  ни  бяха  представили  писмо  с  искане  за 
изплащане  на  възнаграждението  за  извършените  дейности.  Беше 
извършена  проверка  от  администрацията,  докладвано  беше 
подробно с приложени извлечения от протоколи в периода 2014 - 
2016 г. Ние приехме протоколно решение за извършените дейности 
да  ни  представят  приемно-предавателен  протокол  и  според 
обичайната  практика  на  Централната  избирателна  комисия 
приемането на работа да се удостовери с подписването на приемно-
предавателен  протокол  в  два  екземпляра.  Такива  са  представени, 
подписани от страна на „Информационно обслужване” в лицето на 
изпълнителния директор.

Следващото  протоколно  решение  беше,  тъй  като  те  ни 
предложиха  да  продължат  да  извършват  тези  дейности  по 
извънгаранционното обслужване на деловодната система, с посочена 
цена, която също беше докладвана.

Аз искам в първата част да предложа да приемем работата на 
„Информационно обслужване” за  2017 г.  и  да  се  подпишат двата 
приемно-предавателни  протокола,  като  единият  екземпляр  бъде 
върнат на „Информационно обслужване”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  По  отношение  на  втората  част  от 
писмото с приложения проект на договор, предлагам да възложим на 
администрацията  да  извърши  съответната  проверка  заедно  с 
възнаграждението по договора и да ни направи предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Подлагам  на 
гласуване направеното предложение да бъде извършен преглед на 
договора  от  юристите,  след  което  ще бъде  върнат  за  следващото 
заседание.

Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Иванка  
Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,   Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против 
–  4  (Ивайло  Ивков,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  Росица 
Матева).

Благодаря. Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  една  докладна 

записка  от  госпожа  Манолова  за  закупуване  на  счетоводна 
литература с  вх.  № ЦИК-09-10 от 17 януари 2018 г.  Направено е 
предложение за едногодишен абонамент за списание „Бюджетът” на 
стойност  70  лв.  и  да  бъде  одобрено  заплащането  на  един  брой 
„Настолник на счетоводителя 2018 г.” със CD на стойност 38,40 лв. 
От параграф издръжка има налични средства.

Предлагам да одобрим направеното предложение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,   Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  Таня  
Цанева); против – 2 (Мартин Райков, Росица Матева).

Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от главния счетоводител на 
Народното  събрание  с  вх.  №  ЦИК-02-1  от  18  януари  2018  г. 
Представени са и оправдателни счетоводни документи за разходите 
за  топлоенергия,  електроенергия,  вода  и  служебен  офис  за  м. 
декември на обща стойност 3767,04 лева.

Предлагам  ви  го  за  сведение.  Да  се  предостави  на 
счетоводството  за  извършване  на  проверка  и  плащане.  При 
необходимост – връщане в зала.

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-67 от 19 януари 2018 г. молба от 
Ваня  Стоянова,  деловодител  в  ЦИК.  Молбата  е  публикувана  във 
вътрешната  мрежа.  Във  връзка  с  извършена  справка  от  нея  в 
регистъра на Националния осигурителен институт е установено, че 
не  е  отразен  период,  в  който  е  имала  сключен  договор  като 
сътрудник с ЦИК, за април и май 2014 г. Моли да бъде разпоредено 
да  бъде  направена справка в  счетоводството  и  ако не  е  подадена 
такава информация, да бъде подадена.

Предлагам да удовлетворим молбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
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Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, има още едно предложение 
от госпожа Манолова за определяне на разходите за представителни 
за 2018 г. в размер на 30 хил. лева, да се отчитат по § 10-00.

Моля  за  одобрение  на  тези  средства.  Трябва  да  имаме 
решение  съгласно  Постановление  №  332  от  2017  г.,  както  ни  е 
разяснено.  Предполагам,  че  е  съгласувано  с  председателя  на 
Комисията.

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

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само да напомня, в папка „Покани” 
има публикувани покани за семинари.

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-
07-4-3 ведно с оригинала вх. № ЦИК-04-7-2, съответно от 2 януари 
2018 г. и от 17 януари 2018 г. Това е писмо от Клара Фаули Молас, 
изследовател,  в  отговор  на  наше писмо.  Припомням само,  че  под 
егидата  на  Европейската  комисия  получихме  писмо  с  молба  за 
телефонно интервю във  връзка  с  подготовката  на  Ръководство  за 
използването на дигиталните технологии от европейските граждани 
(възпроизвеждам  по  памет)  и  ние  поискахме  въпросите 
предварително. Като ни благодарят за отговора и прилагат шаблона 
с информация, която трябва да съберат за всяка държава, сочат, че в 
момента  събират  информация  за  България,  за  да  попълнят 
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предварително шаблона преди телефонното интервю и да може да се 
фокусират върху най-важните въпроси.

Предлагам  сега  за  сведение  и  запознаване,  а  за  следващи 
заседания ще подготвя отговори по шаблона и да ги разгледаме, за 
да изпратим отговор на изследователя.

Докладвам вх. № ЦИК-07-12-1 от 23 януари ведно с оригинал 
вх. № ЦИК-07-12 от 18 януари 2018 г. Колеги, това е въпросник за 
отворена  обществена  консултация  относно  ценностите  на  МФР и 
клъстъра  за  мобилност.  Да  се  разпространи  до  заинтересованите 
страни.  Това  е  наред  от  „Програма  равенство,  гражданство  и 
правосъдие”.  Запознайте  се,  но  аз  мисля,  че  по  мой  предходен 
доклад  такова  приехме  за  сведение  и  запознаване  от  Комисията. 
Затова предлагам да е за сведение на колегите.

Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-9 от 16 януари 2018 г., вх. 
№ ЦИК-07-9-1 от 22 януари 2018 г. ведно с превод с вх. № ЦИК-07-
9-2 от 22 януари 2018 г., като тези две преписки са идентични. Това 
е  покана  за  програма  за  посещение  на  изборите  в  Ел  Салвадор. 
Приложена е покана и информационен лист за повече подробности, 
като срокът за подаване на номинираните длъжностни лица заедно с 
копие от паспортите им е не по-късно от петък, 2 февруари 2018 г. 
Посещението на изборите ще се състои от 1 до 7 март 2018 г. – на 
местните, и парламентарни избори на 4 март 2018 г. в Ел Салвадор. 
Ако  можем,  да  вземем  сега  решение,  ако  не  –  за  сведение  и 
запознаване към момента. 

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-11 от 17 януари 2018 г. 
ведно с превод с вх.  № ЦИК-07-11-1 от 22 януари 2018 г. Това е 
покана  от  името  на  Секретариата  на  A-WEB  до  всички  членове 
организации  с  пожелания  за  Новата  година.  Сочи  се,  че  A-WEB 
планира общо девет учебни програми за изграждане на капацитета, 
така  че  всички  организации  членове,  които  желаят  да  участват  в 
една или повече програми, могат да изпратят отговор до 29 януари 
2018 г.
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Колеги, докладвам ви го за сведение и запознаване. Аз също 
ги  прегледах,  но  като  гледам  официалните  езици,  не  мога  да 
преценя. И става въпрос за държави, където езикът е официален. Ако 
някой колега прецени, да го върнем за следващо заседание. Засега ви 
го докладвам за сведение и запознаване, а на следващо заседание ще 
го върна, просто да се запознаем и да преценим.

Докладвам ви вх. № ЦИК-07-13-1 от 23 януари 2018 г. Това 
отново е покана за Втори научни дебати на изборните експерти в 
международна  конференция  на  Постоянния  избирателен  орган  на 
Румъния. Темата е „Равно избирателно право”. Конференцията ще се 
проведе  на  3  и  4  май  2018  г.  Организирани  са  в  партньорство  с 
Европейската  комисия  „За  демокрация  чрез  право”,  тоест 
Венецианската  комисия,  в  Синая.  И  международна  конференция 
„Свободни избори и изграждане на парламент и нация”,  отново в 
Синая,  на  5  и  6  май  2018  г.  Организира  се  от  Постоянния 
избирателен орган на Румъния. Поканата е от избирателния орган на 
Румъния и Постоянният избирателен орган осигурява пет нощувки, 
храна, местен транспорт и логистична подкрепа за двама участника 
от всеки орган за управление и международна организация.

Предлагам да  решим кой ще участва,  ако не сега,  поне на 
следващо заседание.

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-10 от 16 януари 2018 г. и 
вх.  №  ЦИК-07-10-1  от  22  януари  2018  г.  Това  е  оригиналът  и 
преводът  на  информация за  техническо  събитие  относно  изборни 
практики, което ще се проведе на 25 и 26 април 2018 г. в Брюксел. 
Призовават  се  за  представителство  на  държавите  членки на  ниво 
директор,  координирано  чрез  Експертна  група  по  избирателни 
права. Информират съответните органи да си отбележат датите, като 
скоро ще бъде изпратена информация за събитието.

Докладвам за сведение към момента.
Докладвам вх. № ЦИК-07-7-3. Това е превод на писмо, което 

е получено като отговор от господин Ищван във връзка с поканата, 
която беше за среща във Вилнюс. За сведение.
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И,  колеги,  позволявам  си  да  върна  преписката,  която 
докладвах,  да приемем протоколно решение да  изпратим госпожа 
Алексиева  и  още  един  представител  на  ЦИК  в  Грузия  на 
конференция. Тъй като срокът е до 25 януари с оглед организацията 
на пътуването ви моля да решим кой ще е вторият колега.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предлагам колегата Ивков, защото, 
първо,  той се е занимавал с тези теми и второ, доколкото разбирам, 
би имал интерес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване предложението за господин Ивков.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,  
Таня Цанева); против – 1 (Емануил Христов).

Благодаря.
Следващ докладчик е господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, моят доклад е съвсем кратък. С 

вх.  №  НС-06-6  от  22  януари  2018  г.  в  Централната  избирателна 
комисия  е  постъпило  писмо  от  община  Руен,  Бургаска  област,  в 
което  ни  уведомяват,  че  са  отворили  и  затворили  помещение  в 
изпълнение на Решение № 4387-НС, т. 20 и т. 21. Приложили са ни 
четири  броя  копия  на  писмо-искане  на  оригинален  документ  от 
Областна дирекция на МВР – Бургас, заповед на кмета на община 
Руен, протокол от комисия за достъп до помещението и приемно-
предавателен протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  сведение. 
Благодаря.

Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
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Колеги,  получили  сме  две  писма  от  „Информационно 
обслужване” с вх. № ЦИК-00-66 са и двете, едното е от 18, другото е 
от  19  януари  2018  г.,  които  отправят  искане  към  Централната 
избирателна комисия да им издадем удостоверения по чл. 64, ал. 1, т. 
2  от  Закона  за  обществените  поръчки.  Става  въпрос  за  така 
наречените референции, както се казваха едно време, сега се казват 
удостоверения, за участие в други обществени поръчки. Тук става 
въпрос ние да издадем удостоверения за извършени от тях действия 
по сключени с Централната избирателна комисия договори.

Едното  удостоверение  касае  Договор  № 29  от  5  октомври 
2017 г.  Това беше договорът  с  предмет  извършване  на  услуга  по 
организиране на дейността по провеждане на тестове на криптиран 
обмен на информация по чл. 13 от Директива на Европейския съюз 
№ 93109. Спомняте си за това, техен представител ходи и в Брюксел. 

Удостоверението,  което  издаваме,  е  стандартно  –  какво  е 
използвано  при  този  криптиран  обмен,  какво  е  изготвено,  какви 
програмни продукти са  били използвани и  т.н.  Затова  смятам,  че 
Централната  избирателна  комисия  би  могла  да  утвърди  проекта, 
който е предложен.

Понеже става дума за еднотипни общо взето удостоверения, 
другото е удостоверение, което се издава във връзка с изпълнение на 
договор  с  „Информационно  обслужване”  по  отношение  на 
проведените  три  симулации,  които  бяха  през  м.  декември. 
Аналогично е  описано  какви  технологии са  използвани и  изобщо 
какво е извършено.

Предлагам и това удостоверение да утвърдим.
И третото удостоверение, което те искат, е във връзка с малко 

по-стара работа, а това е във връзка с Договор № 14 от 6 август 2015 
г., който бяхме сключили. Той беше за разработката на нова версия 
на интернет страницата. Знаете, че доста време правихме промени в 
титулната  част  и  в  други  неща  –  господин  Ерхан  Чаушев  беше 
предимно ангажиран в тази работа, но в момента го няма. Описано е 
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какво  е  извършено,  какви  програмни  продукти  са  използвани  за 
целта.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  утвърди 
тези  три  удостоверения,  като  упълномощим  председателя  и 
секретаря  да  ги  подпишат  от  името  на  Централната  избирателна 
комисия.

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

Режим на гласуване.
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги,  следващ  докладчик  по  точка  шеста,  доклади  по 

писма, е господин Пенев, който ще след това ще продължи и като 
първи докладчик по точка седма – Разни.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви преписка с вх. № 

ПВР-09-21 от 18 януари 2018 г. Това е писмо от Софийска градска 
прокуратура, което е адресирано до Софийска районна прокуратура 
с копие до Централната избирателна комисия и от което е видно, че 
са  изпратени  по  компетентност  материалите,  съдържащи  се  в 
преписка с наш изх. № ПВР-09-11-1 от 4 януари 2018 г. 

Докладвам го за сведение.
Колеги,  в  Централната избирателна комисия е  постъпило с 

вх. № ЦИК-02-2 от 22 януари 2018 г. писмо от главния секретар на 
Народното  събрание,  с  което  във  връзка  с  постъпила  заявка  за 
запитване от Националния съвет на Словакия в Европейския център 
за  парламентарни  проучвания  и  документация  в  Народното 
събрание, с която се изисква информация относно упражняване на 
правото на вот от българските граждани, живеещи в чужбина. Във 
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връзка с предоставяне на тази информация от Народното събрание 
са поискали информация по точки 3 и 4 от запитването.

Преписката е публикувана във вътрешната мрежа в днешно 
заседание  в  папка  с  моите  инициали.  Към  настоящия  момент  я 
докладвам  за  запознаване.  За  следващото  заседание  ще  подготвя 
отговор,  съдържащ  изискваната  информация,  ако  разполагаме  с 
такава.

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-12 от 22 януари 2018 г. 
докладна записка от Милена Радославова, юрисконсулт в дирекция 
„Администрация”  при  ЦИК.  Докладната  записка  е  във  връзка  с 
обявената процедура за обществена поръчка с предмет предоставяне 
на  таксиметрови  услуги  чрез  безналично  плащане  с  ваучери  за 
нуждите  на  Централната  избирателна  комисия.  За  съжаление  и  в 
удължения срок, който изтече в 17,30 ч. на 19 януари 2018 г., не са 
постъпили  оферти.  Поради което  и  предвид  възможността  по  чл. 
191,  ал.  1  т.  1  от  Закона  за  обществените  поръчки  е  възможно 
процедурата да продължи чрез изпращане на покани до определени 
лица.  В  този  смисъл  е  и  предложението,  което  е  направено  с 
докладната записка – да продължим процедурата чрез изпращане на 
покани, като е предложено покани да се изпратят до доставчика на 
тази услуга към настоящия момент по действащия договор, тоест „О 
кей  Супер  Транс”  АД,  както  и  до  фирми,  които  са  привили 
предложения  или  са  предоставяли  оферти  по  предишните 
обществени поръчки или по предишни проучвания на Централната 
избирателна комисия, а именно „Такси-ес-Експрес”, „Йелоу 333” и 
„За 1 евро”.

Предложението е крайният срок за подаване на офертите да 
бъде  17,30 на  29 януари 2018  г.  Денят  и  часът  на  отварянето  на 
офертите и публикуването им да бъде 30 януари 2018 г., 15 ч.

Предлагам  ви  да  одобрим  направеното  предложение  в 
докладната  записка,  тоест  да  одобрим  обществената  поръчка  да 
продължи по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки  –  покана  до  определени  лица.  Да  одобрим  списък  на 
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определените  лица,  както  и  да  одобрим  проекта  на  покана  и 
съобщението, което да бъде публикувано в профила ни в Агенцията 
за обществени поръчки.

Всички  материали  са  публикувани  във  вътрешната  мрежа. 
Разбира  се,  този  така  предложен  списък  на  фирми,  до  които  да 
изпратим  покани,  не  е  окончателен  и  може  да  бъде  допълнен  с 
предложения в момента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз бих искал да добавя още някои 
фирми, за които имам сведения, че са добри. Едната от фирмите е 
„Радио  ТВ  такси”,  това  е  9-12-63.  Колите  са  съвсем  нови  и  са 
радиофицирани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, под така направените предложения като списъкът се допълва 
с „Радио ТВ такси”. 

Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, следващ докладчик в точка „Разни” съм аз.
Колеги, в събота се навършиха 25 години от създаването на 

„Дарик радио”. Като наш партньор ние изпратихме поздравителен 
адрес.  Поздравителният  адрес  беше  връчен  лично  на  тяхното 
празнуване и в резултат получихме това, което ще заеме мястото си 
на нашата витрина. За сведение.

На второ място, колеги, във вътрешната мрежа в моята папка, 
моля  да  погледнете,  вх.  №  ЦИК-07-14.  Към  днешна  дата  –  за 
сведение,  ще  го  предложа  за  превод  и  след  това  моля  да  се 
запознаете с преписката.
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Колеги,  следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа 
Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, аз нямам друго освен едно 
заявление  с  вх.  №  ЦИК-00-303  от  23  януари  2018  г.,  което 
фактически  е  молба  към  вас  да  ме  гласувате  заедно  с  госпожа 
председателката за Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО във Вилнюс.

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

предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Емануил Христов).

Благодаря. 
И госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, искам само да ви кажа, че в 

моя  папка  в  днешно  заседание  е  качено  отново  становището  на 
госпожа  Лилия  Богданова  относно  заместванията  в 
администрацията.  Искам да  ви  го  представя,  за  да  може да  бъде 
разгледано  в  работно  заседание,  така  както  се  разбрахме.  То  е 
внесено отдавна по изпълнение на наше искане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, правя следното предложение. Списъците с 

номерата  и  адресите  на  избирателните  секции  и  броя  на 
избирателите в тях за предстоящите частични избори на 18 февруари 
2018  г.  да  бъдат  публикувани  на  страницата  на  Централната 
избирателна комисия.

Режим на гласуване.
 Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

38



Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. Свиквам следващото заседание в 
четвъртък, 10,30 ч.

 
(Закрито в 12,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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