
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 604 

На 1 февруари 2018  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

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

Докладват:  Мария  Бойкинова,  Емануил  
Христов

2.  Доклад  относно  обществена  поръчка  за  таксиметрови 
услуги. 

Докладва: Владимир Пенев
3. Доклади по писма. 

Докладват:  Владимир  Пенев,  Йорданка  
Ганчева, Мария Бойкинова, Севинч Солакова

4. Доклади относно постановления на прокуратури. 
Докладват:  Владимир  Пенев,  Камелия  
Нейкова

5. Разни.  
Докладват:  Румяна  Сидерова,  Ивилина 
Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 



Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, 
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман и Румяна Стоева-Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Георги Баханов, Росица 
Матева, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
уважаеми  колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната 
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на  1 февруари 2018 г. 

Скъпи  колеги,  гости,  приятели,  „Честит  празник“!  Днес  е 
Световният ден на изборите, който се чества за 13-ти път от всички 
органи за управление по цял свят, а нашата Централна избирателна 
комисия има удоволствието да го отбележи за трети път. 

За тези четири години от нашето съществуване, ЦИК срещна 
предизвикателството  да  организира  всички  избори  в  страната, 
колеги, с изключение на изборите за Велико Народно събрание,  а 
някои  избори  и  повече  от  един  път,  както  и  два  национални 
референдума, множество нови и частични местни избори и местни 
референдуми. 

Мисля, че с натрупания опит ние се изградихме и станахме 
наистина професионална Централна избирателна комисия,  която в 
дейността си отговаря на високи международни стандарти! 

За  тези  четири  години  Централната  избирателна  комисия 
също  така  участва  активно  и  смислено  в  редица  международни 
събития, включително организирахме и Международна конференция 
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и всички ние се усещаме и като част от международното семейство 
на органите за управление на избори. 

Нека  на  този  хубав  празник  да  изразим  своето 
удовлетворение, че сме част от онази общност, чийто висок дълг и 
отговорност  е  да  гарантира  упражняването  на  основното 
демократично  право  –  правото  на  глас.  В  нашата  работа  ние 
допринасяме  за  развитието  на  демокрацията  както  в  страната  ни, 
така и посредством обмена на опит и по света. 

Да си пожелаем да бъдем все така неуморни, изпълнени със 
сили,  изпълнени  с  кураж,  за  да  продължим  своята  полезна  за 
обществото дейност. 

Още веднъж „Честит празник!“ и мисля, че можем и трябва 
да се гордеем с това, което вършим. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен  ред:  т.  1. 
Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК 
– с докладчик госпожа Бойкинова; т. 2. Доклад относно обществена 
поръчка за таксиметрови услуги – докладчик господин Пенев;  т. 3. 
Доклади по писма с докладчици господин Пенев, госпожа Ганчева, 
госпожа  Бойкинова,  госпожа  Солакова;  т.  4.  Доклади  относно 
постановления на  прокуратури –  докладчик  господин Пенев;  т.  5. 
Разни с докладчик аз. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Първа е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да ме включите в т.  „Разни“, за да 
уведомя  за  резултатите  от  вчерашното  работно  заседание  по 
административните въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  – 
включих ви, госпожо Сидерова. 

Втора беше госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в постановления на прокуратури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Христов. 
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам възнаграждения на ОИК. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Христов. 
Други колеги? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 
първо бих искала да ви информирам, че днес по обективни причини 
отсъстват  господин  Томов,  господин  Баханов,  госпожа  Матева, 
господин Цачев,  госпожа Цанева,  а  ще закъснее  за  заседанието  – 
информирала ме е госпожа Мусорлиева. 

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  днешния  ни  празник  ние 
имаме и гости, които ще наблюдават днешното заседание. Това са 
господин Марков и господин Павлов. 

Във  връзка  с  това,  колеги,  ви  моля  и  за  последващо 
одобрение на съобщението, което изпратихме вчера до медиите, до 
Обществения  съвет,  публикувахме  на  страницата  на  Централната 
избирателна  комисия  и  на  фейсбук  страницата  ни,  както  и 
публикувахме  на  английски  в  секция  „Международна  дейност“. 
Също  така  последващо  одобрение  на  Поздравителния  адрес  до 
общинските  избирателни  комисии,  който  изпратихме  и 
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публикуването на фейсбук страницата ни на съобщение за Глобал 
елекшън дейс. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  на  следващо  място  ви  моля  да  утвърдим  и  едно 
писмо, което да изпратим до всички органи на управление и други 
наши  международни  партньори  по  повод  Световния  ден  на 
изборите. Колеги, мисля, че е публикувано във вътрешната мрежа, 
моля да погледнем. 

Колеги, то е кратко и ще ви го изчета: 
„Уважаеми  дами  и  господа,  скъпи  колеги  и  приятели, 

отбелязвайки световния ден на изборите на 1 февруари, изразяваме 
нашето удовлетворение, че сме част от органите, които са призвани 
да  гарантират упражняването на  основното демократично право – 
правото на глас. Това право е високо достижение на демокрацията и 
неговото упражняване е израз на свободната воля на гражданите и 
тяхната ангажираност в управлението. Гарантирането на правото на 
избор да бъде упражнявано по законосъобразен и свободен начин, е 
висок  дълг  и  отговорност  на  всички  органи  на  управление  на 
изборите. 

Пожелаваме ви здраве, ползотворна работа и много успехи. 
Честит празник!“ 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  това  писмо,  което  да  бъде 

изпратено на руски, съответно на английски език до нашите колеги 
от цял свят. 

Режим на гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 
дневния ред. 

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

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-

14 от 29.01.2018  г.  искане от общинската избирателна комисия – 
Лясковец,  за  изплащане  на  възнаграждение  на  членовете  за 
проведено  заседание  на  22.01.2018  г.  На  това  заседание  са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и   7 
членове. 

На заседанието общинската избирателна комисия – Лясковец, 
е  взела  две  решения.  С едното решение № 152-МИ е  прекратила 
предсрочно  пълномощното  на  общински  съветник  поради 
депозирана от него оставка. Също така е взела и решение № 153, с 
което  е  отказала  да  прекрати  предсрочно  пълномощията  на 
общински съветник поради това, че се е установило от преписката, 
че същият не е отсъствал без уважителни причини от заседанията на 
общинския съвет. Представил е доказателства за времето, през което 
е отсъствал от страната. 

Към  преписката  има  приложена  счетоводна  справка  и 
контролен  лист  за  предварителен  контрол  с  мнение  да  бъде 
изплатено  възнаграждението,  поради  което  считам,  че  следва  да 
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бъдат изплатени възнагражденията на членовете на ОИК – Лясковец 
за проведеното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  в  момента  сме  на  точка:  Изплащане  на 

възнаграждение на общински избирателни комисии. Докладът беше 
свързан с предложение за изплащане на възнаграждение. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Христов  – 
заповядайте. 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. 
Колеги,  получили  сме  искане  от  общинската  избирателна 

комисия – Добричка, за изплащане на възнаграждение за проведени 
две заседания, като двете заседания са проведени съответно на 28 
декември 2017 г. и на 24 януари 2018 г. 

Заседанието на 28 декември 2017 г. е проведено във връзка с 
предсрочно  прекратяване  пълномощията  на  кмет  на  кметство 
Лясково, област Добричка, като впоследствие в протокола, който са 
приложили от самото заседание, се разбира, че той е починал и са 
приложили  акт  за  смърт.  Във  връзка  с  това  обявяват  предсрочно 
прекратяване,  като  прочетох  в  протокола,  че  във  връзка  с  тези 
документи  следва  да  предложат  на  ЦИК,  тъй  като  отговарят  на 
изискването по чл. 16, ал. 1 от ЗМСМА – имат над 350 жители, да 
предложат  на  ЦИК да  има  избори,  но  аз  не  си  спомням  дали  с. 
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Лясково са получили все още документите, но пише, че следва да 
представят на ЦИК всички необходими документи за това. 

Второто  заседание  на  24  януари  2018  г.  е  във  връзка  с 
предсрочното прекратяване пълномощията на общински съветник от 
община Добричка и за  назначаването на следващия.  Във връзка  с 
това  предлагам  да  бъде  удовлетворено  искането  на  общинската 
избирателна комисия – Добричка, за тези две заседания. Да допълня 
само,  че  на  първото  заседание  на  28  декември  2017   г.  са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и   8 
членове, т.е. цялата комисия, а на второто заседание на 24 януари 
2018 г. са присъствали председател, секретар и  6 членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  изплащането  на  тези 
възнаграждения на ОИК – Добричка. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. Одобрихме изплащането на това 
възнаграждение. 

Благодаря, господин Христов. 
Колеги, не можем да разгледаме в момента точка втора. 

Преминаваме към разглеждането на точка трета от дневния 
ред: 

3. Доклади по писма. 
Първи докладчик в залата е госпожа Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад писмото, 
което е отговор на писмо с вх. № ЦИК-07-4/1 от 11 януари 2018 г. То 
е до изследователя Клара Фаули във връзка с изследването, което се 
провежда за събиране на добри практики за използване на дигитални 
инструменти в дистанционно гласуване. 

Знаете,  че  на  предходно заседание  по  предложение  тук  на 
някои колеги, имаше различно разбиране от предложеното от мен 
като докладчик. Вчера беше проведено работно обсъждане, на което 
присъствахме няколко колеги и писмото е допълнено с един абзац 
накрая  –  то  е  в  папка  с  моите  инициали.  Уведомяваме,  че 
предоставената  информация  е  с  оглед  разбирането  ни  за 
дистанционно  гласуване,  че  това  е  електронното  гласуване. 
Предложението  беше  на  госпожа  Сидерова  като  компромисен 
вариант във връзка с това, че някои колеги, които не присъстваха на 
работното  обсъждане,  имаха  друго  разбиране  за  дистанционно 
гласуване във връзка с тази преписка. Естествено добавката беше и 
какъв  друг  вариант  за  отдалечено  гласуване  има  в  Република 
България, а именно под отдалечено разбираме „извън секциите по 
постоянен адрес“. 

В  темплейта,  шаблона  с  въпросите,  който  е  предоставен, 
мисля, че са отразени всички корекции, така както ги коментирахме 
на работното обсъждане и на предходно заседание, а именно: да се 
допълни опцията за преференциален вот, там където е в съответната 
система,  и  да  се  изпишат  съкращенията:  НП  –  народни 
представители. 

И ви предлагам да гласуваме представения проект на отговор. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Съгласна  съм  с  редакцията,  с 

предложената добавка: „Специално разкрити секции или в избрана 
от  тях  секция  за  лицата  с  увредено  зрение  и  със  затруднения  в 
придвижването“, защото вариантите са два. 
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И  горе  да  се  види  точната  формулировка  в  закона  за 
болниците, лечебните и здравни заведения – за оказване на социални 
услуги. Просто редакционно. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  подлагам  на  гласуване  този  отговор  ведно  с  темплейта, 
заедно с корекциите, направени в залата. 

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

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 
ЦИК-00-324 от 31 януари 2018 г. Това е писмо от Главния секретар 
на  Държавната  агенция  „Електронно  управление“  и  е  относно 
верифицирани  средства  по  съвместния  проект  с  Държавната 
агенция, а именно „Изграждане и внедряване на пилотна система за 
дистанционно електронно гласуване“. 

Докладвам ви го за сведение и запознаване и да възложим на 
главния счетоводител да предприеме необходимите действия по това 
писмо. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-323 от 31 януари 2018 г. Това е 
писмо  получено  по  електронна  поща,  препратено  от  госпожа 
Манолова като член на Екипа за управление в съвместния ни проект. 
То е изпратено от  Държавната агенция „Електронно управление“ с 
обективирана молба да се подготвят отчетите за извършената работа 
за периода на м. януари 2018 г. 

Докладвам ви го за сведение. 
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И  току-що   на   мой  доклад  беше  разпределена  Докладна 
записка  от  директора  на  Дирекция  „Администрация“,  а  именно 
предоставяне на месечни отчети от госпожа Красимира Манолова и 
госпожа  Веселина  Тихолова  по  раздел  VІІ  от  Заповед  №  67  на 
председателя на ЦИК. Това е във връзка с предходния ми доклад. 
Входящият  № на докладната  записка е  ЦИК-09-19 от  1  февруари 
2018 г. 

Приложено  са  ни  представени  за  одобрение  от  комисията 
изготвените  отчети  от  определените  лица  госпожа  Манолова  и 
госпожа Тихолова,  съответно координатор от страна на ЦИК като 
участник в екипа за организация и управление, и госпожа  Тихолова 
като експерт ИКТ. 

Докладната  записка  съдържа  също  и  проект  на  писмо  до 
Държавната агенция „Електронно управление“, а именно до госпожа 
Силвия  Митева  като  ръководител  на  проекта,  и  в  случай  че 
Централната  избирателна  комисия  приеме  и  одобри  отчетите,  да 
бъдат  изпратени  на  ръководителя  на  проекта  за  приемане  на 
работата  на  тези  лица  от  нея  в  качеството  й  на  ръководител  на 
проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Продължете, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  с  оглед  направеното 
уточнение в оперативен порядък предвид това, че преписката току-
що  беше  разпределена  на  доклад  и  с  оглед  поставения  срок  по 
проекта  –  да  бъде  изпратен  отчетът  до  утре,  моля  да  обърнете 
внимание и така одобреният отчет да бъде изпратен с писмото, което 
утвърдихме,  но  да  бъдат  премахнати  от  отчета  обективираните 
действия,  извършени  по  възлагане  от  Централната  избирателна 
комисия  във  връзка  с  този  проект,  а  именно  запознаване  и 
изразяване на становища от членовете на екипа за организация до 
Централната избирателна комисия, с оглед яснота за предприетите 
необходими действия по проекта.  С тази забележка към екипа от 
страна на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева. 

Подлагам на гласуване това предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам писма с  вх.  № 
ЦИК-07-18 и ЦИК-07-18/1, съответно от 30 януари и 31 януари 2018 
г.  Това е писмо в оригинал, получено от отдела за международно 
сътрудничество на Избирателната комисия на Индия и превод към 
това писмо. Като ни поздравяват за Новата година, ни информират, 
че  „господин  О.П.Рават  пое  длъжността  като  нов  Главен 
избирателен  комисар  на  Индия  от  23  януари  2018  г.  след 
приключване  на  мандата  на  господин  А.К.Джоти“.  Посочени  са 
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съответно лицата за контакт и биографията на новоизбрания Главен 
избирателен комисар е налична на съответния сайт. 

Докладвам за сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Ганчева, по повод тази преписка и други такива преписки, директно 
възлагам на администрацията да актуализира базата данни за нашите 
колеги от другите органи на управление. 

Моля, продължете. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, обръщам внимание на мой 
доклад с вх. № ЦИК-07-13/1 от 23 януари 2018 г., а именно, с което 
Избирателната комисия на Република Румъния ни информираше за 
конференция  и  за  съответно  събитие  в  Румъния  със  съответните 
дати  през  м.  май,  че  в  преписката  се  съдържа  и  възможност  за 
представяне на студия и доклади, като крайният срок за подаване е 
25 март 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева. 

Колеги, връщаме се на предходната точка втора: 
2. Доклад относно обществена поръчка за таксиметрови 

услуги. 
Докладчик е господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладът  и  протоколът  от 

работата на комисията, която беше назначена със Заповед № 09 от 
30 януари 2018 г. въз основа на протоколно решение на Централната 
избирателна  комисия  от  проведено  на  същата  дата  заседание,  са 
публикувани във вътрешната мрежа за днешното заседание в моята 
папка. 

Знаете,  че  беше  обявена  обществена  поръчка  с  предмет 
„Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с 
ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия“. 
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Поръчката  беше  обявена  на  5  януари  в  „Профила  на 
купувача“  и  съответно  в  портала  за  обществени  поръчки  със 
съответния импортен номер, като до крайния срок на 12 януари 2018 
г.  в  Деловодството  на  ЦИК  не  са  постъпили  оферти.  Срокът  с 
протоколно  решение  на  Централната  избирателна  комисия  беше 
удължен  до  19  януари  2018   г.,  което  беше  разгласено  по 
предвидения  от  закона  ред,  но  за  съжаление,  и  в  този  срок  не 
постъпиха оферти. 

Както  знаете,  с  решение  на  Централната  избирателна 
комисия, процедурата продължи по реда на чл.  191,  ал.  1,  т.  1 от 
Закона  за  обществените  поръчки,  т.е.  чрез  покана  до  определени 
лица,  като  беше  утвърден  списък  на  лицата,  до  които  да  бъдат 
изпратени покани. Съобщение за това е публикувано отново по реда, 
предвиден в закона. 

На  23  януари  2018  г.  по  този  ред  и  по  тази  процедура  са 
изпратени  покани  до  пет  определени  лица.  Това  са  „О’Кей 
Супертранс“ АД, „Такси С Експрес“ АД, „Йелоу 333“ АД, „За едно 
евро“  ООД и  „Радио  СВ Такси“  ООД.  Всички  поканени лица  са 
потвърдили получаването на поканите. 

Постъпило  е  в  Централната  избирателна  комисия 
първоначално по електронната  поща с вх.  № ЦИК-00-315/1 от 29 
януари 2018 г., а на следващия ден със същия номер е постъпило и в 
оригинал писмо от „Такси С Експрес“ АД, с което ни отговарят, че 
към настоящия момент нямат възможност да отговорят на всички 
изисквания на публикуваната обява, покана и условия за участие в 
обществената поръчка, поради което няма да участват в нея. 

В крайния срок, който беше 30 януари 2018 г., е постъпила 
една оферта. Тази оферта е от  „О’Кей Супертранс“ АД. 

В  15,00  ч.  на  30  януари  2018  г.,  комисията,  както  казах 
назначена със заповедта по-горе посочена от мене, се събра, за да 
отвори  офертите.  Заседанието  беше  публично,  но  на  него  не 
присъстваха  нито  представители  на  лицето,  което  беше  подало 
офертата, нито пък средства за масово осведомяване. 
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Пликът, в който беше постъпила офертата, беше непрозрачен, 
запечатан  –  отговаряше  на  всички  изисквания  на  закона,  поради 
което  се  пристъпи  към  неговото  отваряне.  Установено  беше,  че 
всички необходими документи са представени и офертата напълно 
съответства на изискванията, публикувани в обществената поръчка. 
Бяха  представени  всички  необходими  документи,  поради  което 
комисията прие, че може да пристъпи към разглеждане, техническа 
оценка и класиране по утвърдената методика. 

Извършено беше такова класиране и в крайна сметка се оказа, 
че тъй като няма и друг кандидат, а и комплексната оценка е 100 
точки  –  максимален  брой  точки,  и  комисията  предлага  на 
Централната  избирателна комисия,  след като сме го класирали на 
първо място, да бъде обявен за спечелил обществената поръчка  и 
да бъде сключен договор с „О’Кей Супертранс“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Благодаря, 
господин Пенев. 

Колеги? – Не виждам коментари. 
Подлагам  на  гласуване  така  направените  предложения  – 

приемаме работата на комисията и да сключим договор с класирания 
на първо място участник. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Колеги, с това изчерпахме точка втора. 

Продължаваме с: 
3. Доклади по писма. 

15



Първи  докладчик  по  нея  отново  е  господин  Пенев  – 
заповядайте. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  както  си  спомняте,  на  23 
януари 2018 г. ви докладвах писмо с вх. № ЦИК-02-2 от 22 януари 
2018  г.,  постъпило от  Народното  събрание,  с  което  се  изискваше 
предоставянето  на  информация  във  връзка  с  постъпила  заявка  - 
запитване от Националния съвет на Словакия, по въпроси, касаещи 
правото на гласуване на българските граждани, живеещи в чужбина. 

Това писмо с приложената към него заявка, са публикувани 
във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка  за  днешното  заседание. 
Публикуван е и проектът на отговор, който съм изготвил. 

Оказа  се,  че  с  оглед  поисканата  от  нас  информация,  като 
уточнявам,  че  така  както  е  изпратена  заявката  към  нас,  тя  касае 
предоставяне  на  информация  по  т.  3  и  т.  4  от  запитването,  т.е. 
статистически  данни  за  избирателна  активност  и  разходите  за 
гласуването  извън  страната.  Като  въпросът,  поставен  за 
избирателната  активност,  касае  период  три  години  от  преди 
въвеждането  на  възможността  да  се  гласува  извън  страната  и  до 
настоящия момент. 

Както е известно, българските граждани, живеещи в чужбина, 
упражняват това право от доста години назад във времето и от много 
избори  преди  настоящите.  Периодът,  за  който  се  иска 
информацията,  е  доста  дълъг,  което  и  затрудни  изготвянето  на 
справката  в тази й част.  Като всички данни,  които се съдържат в 
публикуваното писмо, са на база Бюлетините, които са във връзка за 
произведените избори. Всички числа са взети от тях. 

По отношение на другия въпрос, който е какви са разходите, 
фактически  Централната  избирателна  комисия  не  може  да 
предостави  необходимата  информация  в  пълнота  и  в  цялост, 
доколкото не е в нашата компетентност администрирането на тези 
разходи.  Единствената  информация,  която можем да предоставим, 
всъщност  са  данните  за  разходите,  които  са  направени   за 
отпечатване на бюлетини и то само за последните два вида избори, 
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тъй като в тези два вида избори, съгласно измененията в Изборния 
кодекс,  обществените поръчки за възлагането на отпечатването се 
провеждаха  от  Централната  избирателна  комисия,  както  и  ни  е 
известен броят на бюлетините, които са изпратени в чужбина. 

За останалата  информация,  която е  необходима,  считам,  че 
следва  да  насочим  Народното  събрание  съответно  към 
Министерството  на  финансите  и  Министерството  на  външните 
работи за по-подробна информация. 

Предлагам ви да погледнете.  Идеята ми е тези данни да се 
представят  в  табличен  вид  за  прегледност,  ако  сметнете  за 
необходимо,  тъй  като  наистина  информацията  по  изготвената 
справка е доста голяма. 

Предлагам днес да остане само за запознаване, а на следващо 
заседание евентуално да одобрим отговора към Народното събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Пенев. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е вярно, че преди това не е имало 

избори. Имало е избори за страната и ние при нас имаме данни. Това 
е дискетата,  която ни изпратиха от  „Информационно обслужване“ 
АД във връзка със запитването на група учени. Това е мое писмо, 
което аз писах и тя се намира в регистърното деловодство. Оттам са 
извадени данни. Трябва да ги видим и само да ги допълним в нашето 
писмо. 

Има дискета за периода 1991 – 2001 г., ако не се лъжа, в която 
има отразяване и „Информационно обслужване“ АД успя да извади 
част  от  данните,  да  ги  селектира  –  това,  което  пращахме  на 
изследовател в Щатите. Изпратихме в електронен вид, така че тези 
данни,  които  ние  вече  веднъж  сме  пращали,  не  може  на  нашето 
Народно събрание да пратим по-малко данни. Ще ги вземем  от там, 
от това писмо и ще ги допълним тука. Това ми е мисълта. Там има 
такива данни,  каквото има.  Ние активност няма как да им дадем. 
(Реплики.) 
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Активност  в  чужбина  не  се  измерва,  тъй  като  ние  нямаме 
регистрация. Владимир Пенев хубаво си го е написал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Тъй като искането е и аз ще ви моля, 

колеги, да видите както текста на запитването, което е изпратено на 
български,  така  и  въпросите  на  английски,  за  да  ми  помогнете. 
Наложи се аз също да правя тълкуване. Считах, че не е съвсем ясен 
преводът. 

Но  ми  се  струва,  че  искането  касае  данни  за  общата 
активност  от  определен  период  време  преди  въвеждането  на 
гласуването в чужбина и след това, за да може да се установи дали 
активността нараства с въвеждането на тази възможност. (Реплики.) 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Винаги е имало гласуване в чужбина. 
От 1990 г. имаме гласуване извън страната. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  всъщност  исках  да  кажа,  че  в 
крайна  сметка  процентът,  който  е  даден  в  последната  колона,  е 
изчислен на база на данните в другите три колони. И той отразява 
общата избирателна активност, т.е. за този процент са прибавени и 
гласовете извън страната. Моля да се запознаем, да го преценим и да 
решим дали това е коректният начин. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, отговорът който е изготвен, е дълъг, съдържа много данни. 

Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Тези  данни,  които  ние  имаме 

обаче за активността – това, което каза колегата Сидерова, е, че ние 
изчисляваме  активността  за  гласувалите  само  в  страната.  Защо? 
Изобщо  не  е  включена  чужбина,  защото  тези,  които  гласуват  в 
чужбина, са включени в списъците тук. С оглед на което,  общата 
активност,  която  ние  даваме  като  цифри,  се  основава  единствено 
изцяло  само на  тези,  които  са  гласували  в  страната.  Такива  са  и 
данните, които ние качваме в изборния ден. 
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Аз не знам тези статистически данни за какво ще им трябват, 
но разбирам,  че те искат да сверят дали гласуването в чужбина е 
увеличило  активността  въобще  за  гласувалите  в  изборите,  което 
няма как те да установят по тези данни. Поне аз не виждам по какъв 
начин те смятат, че това би могло. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Андреев предлага последната графа да отпадне. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  проценти  съм  съгласен,  но 
отделно от това… Тука не се взима предвид и увеличаването на броя 
на секциите, защото имахме автоматични секции, които позволиха в 
изборите за Европейски парламент и в другите избори да има много 
повече разкрити секции и много повече гласували. След което тази 
възможност отпадна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 
бележките на господин Андреев. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 
КАТЯ ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  акцентирам върху 

проекта на писмо в последната част относно направените разходи. 
Според мен въпросът е доста по-общ – въобще какво е струвало като 
общ разход произвеждането на тези избори, в частност гласуването 
на българите в чужбина. И от такава гледна точка считам, че не би 
следвало  да  им  предоставяме  информация  колко  струва  една 
бюлетина. Едва ли това е нещото, което ги интересува. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Относно това колко струват изборите 
извън страната,  може би трябва да насочим към план-сметките на 
Министерството на външните работи. Не цената на една бюлетина, а 
план-сметката, защото там са реалните разходи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  писмото  е  дълго,  данните  са  много.  Тук  постъпиха 
предложения да не даваме процент активност, което ние разбира се 
до този момент не сме правили по съображенията, които господин 
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Андреев изложи. В допълнение беше предложено да преценим дали 
тези  данни,  така  предоставени,  са  достатъчни.  С  оглед  на  което, 
колеги,  аз  подкрепям  предложението  на  докладчика.  Днес  ние  се 
запознахме с въпроса и с изготвения проект на отговор. Нека да го 
обмислим още малко и да го гласуваме на следващото заседание. 

Благодаря, колеги. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-

22-1  от  31.01.2018  г.  –  в  моята  папка  е.  Уведомлението  е  до 
общинската  избирателна  комисия,  с  копие  до  Централната 
избирателна  комисия,  от  Димитър  Маринов  Димитров  от  гр. 
Свищов. Същият в това уведомление сигнализира, че се е провело 
редовно  заседание  на  Общинския  съвет  в  Свищов,  което  се  е 
излъчило  по  местната  телевизия  и  по  т.  11  от  дневния  ред  на 
заседанието,  относно  представителството  и  управлението  на 
Многопрофилна  болница  за  активно  лечение  „Д-р  Димитър 
Павлович“ ЕООД, на основание чл. 147, ал. 1 от Търговския закон, 
са се възложили правомощия на кмета на община Свищов, които са 
в нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА и според същия това води до 
попадане в хипотезата на предсрочно прекратяване на мандата на 
кмета  на  община  Свищов.  И  счита,  че  това  решение  всъщност 
нарушава  забраната  на  чл.  41,  ал.  1,  поради  което  призовава 
общинската избирателна комисия в тридневен срок от получаване на 
настоящото,  да  обяви  прекратяване  пълномощията  на  кмета  на 
общината. 

Съответно е  приложил към уведомлението предложение на 
кмета  на  община  Свищов  и  доклад  на  Постоянната  комисия  с 
предложение за решение на Общинския съвет. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Решението  на  Общинския  съвет 
приложено ли е? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да. Решението на Общинския съвет е 
приложено. Съгласно него се освобождава д-р Венцислав Михов  от 
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длъжността  управител  на  Многопрофилна  болница  за  активно 
лечение  „Д-р  Димитър  Павлович“  ЕООД,  съответно  не  го 
освобождават  от  отговорност  за  действията  му  по  време  на 
длъжността. 

И точка втора: До избиране на управител на дружеството по 
реда на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 
община Свищов върху общинска част от капитала на търговските 
дружества  и  стопанската  дейност,  осъществявана  чрез  общински 
предприятия,  решава Многопрофилна болница за активно лечение 
„Д-р Димитър Павлович“ ЕООД да бъде представлявана по реда на 
чл.  147,  ал.  1  от  Търговския  закон,  а  именно  от  едноличния 
собственик  на  капитала  Община  Свищов  и  съответно  Община 
Свищов пък се представлява от кмета. 

Видно  от  решението,  няма  нарушение,  защото  всъщност 
представляващият е едноличният собственик на капитала – Община 
Свищов, която е юридическо лице и която се представлява от нейния 
кмет. 

Докладвам ви го за сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Следващ докладчик е госпожа Солакова – заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 
частичните избори за кметове на 18 февруари 2018 г., първо ще ви 
помоля да погледнете проекта на писмо до общинските избирателни 
комисии,  с  което  да  ги  уведомим  за  решението  за  контрол  при 
отпечатване  на  хартиените  бюлетини,  да  обърнем  внимание  на 
задължението  им  за  одобряване  на  предпечатния  образец,  да  ги 
уведомим,  че  своевременно  ще  ги  информираме  за  генерирания 
предпечатен образец в електронната система, да обърнем внимание, 
че заедно с предпечатния образец на бюлетините трябва да одобрят 
и тиража на бюлетините в съответния вид избор. След одобряване с 
решение на общинската избирателна комисия, чрез усъвършенстван 
електронен  подпис,  да  изпратят  предпечатната  заготовка  до 
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Печатницата на БНБ и информация за това да бъде предоставена на 
Централната избирателна комисия. 

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

това писмо. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  против – 
няма.  

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с това за сведение само ви 

докладвам,  че  се  получават  заявките  като  следващи  екземпляри. 
Отразени са в допълнена обобщена справка за подаване на заявките 
и  сключване  на  договори  между  общинските  администрации  и 
Печатницата на БНБ за отпечатване на бюлетините.  

За сведение, във вътрешната мрежа са публикувани. Разбира 
се, след сключването на договорите ние ще получим и информация 
за това. 

Докладвам ви  Докладна  записка  с  вх.  № ЦИК-09-18  от  31 
януари 2018 г. за резултатите досега от годишната инвентаризация в 
Централната избирателна комисия. 

Уважаеми  колеги,  инвентаризацията  не  е  приключила. 
Докладва се само към този етап какви са резултатите в частта на 
материалните  активи  и  парични  средства  в  касата.  Предстои 
инвентаризиране на разчетите и други активи и пасиви, за което ще 
бъде представена допълнителна информация. 

В  изпълнение  на  Заповед  № 195  от  21  декември  2017   г. 
комисия  в  състав:  председател  –  Ганка  Герасимова  за  главен 
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счетоводител, и членове: Жасмина Пеовска и Милена Радославова, 
са  извършили действия,  свързани с годишната инвентаризация,  за 
което е представен и доклад от госпожа Герасимова.  Виждате ги. 
Докладът  и  придружаващите  документи  са  публикувани  във 
вътрешната мрежа. 

Видно  от  доклада,  инвентаризацията  на  материалните 
балансови и задбалансови активи е извършена чрез преброяване и 
описване  наличностите  в  кабинетите,  склада,  прилежащите 
помещения  и  по  персоналните  картони  на  членовете  на  ЦИК  и 
служителите. Резултатите са отразени в описи. Представени са като 
приложения. 

Извършена  е  инвентаризация  на  касовата  наличност  към 
последния  работен  ден  –  29  декември  2017  г.  Комисията  е 
установила, че няма налични парични средства, за което разбира се е 
попълнен  въпросен  лист  и  представен  протокол  за  касовата 
наличност,  подписан  от  комисията  по  инвентаризация  и  касиер-
счетоводителя. 

При инвентаризацията е отразен по сметка 30-20 излишък на 
канцеларски материали. Това са  23 кашона хартия, които са били 
предоставени по време на изборите – неизползвани. Те са върнати на 
Централната избирателна комисия, но тъй като не са осчетоводени, 
по тази причина фигурират в този параграф. 

По сметка 91-20 е установено, че в Централната избирателна 
комисия  има  знаете  един  мултимедиен  проектор,  който  е 
предоставен  на  Централната  избирателна  комисия  от 
администрацията на Министерския съвет след конституирането на 
ЦИК  като  самостоятелен  юридически  субект,  но  това  беше 
пропуснато  да  се  впише  в  приемо-предавателния  протокол.  По 
искане на администрацията  на Министерския съвет,  ние миналата 
година ги уведомихме, че този мултимедиен проектор е наличен и се 
намира в Централната избирателна комисия, но не сме поискали да 
бъде  предоставен  на  ЦИК  чрез  подписване  на  съответните 
документи. И по тази причина в момента се предлага да изпратим 
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такова  писмо  до  АМС  с  искане  да  бъде  предоставен 
мултипроекторът на Централната избирателна комисия. 

Във връзка с инвентаризацията е направен преглед на всички 
софтуерни продукти в Централната избирателна комисия, за което е 
изготвен опис, подписан от експерта ИКТ. Няма такива софтуерни 
продукти с изтекъл срок. Виждате, че има отбелязване на сроковете, 
които изтичат през тази година и следващата година. 

Наличия на негодни, излезли от употреба материални активи, 
са констатирани от инвентаризационната комисия по две сметки: 30-
20 и 99-09. Предлага се да бъде съставена комисия по бракуването, 
която по надлежния ред да извърши съответните дейности. 

Колеги,  докладвам  ви  за  одобряване  на  доклада  за 
извършените  до  момента  действия  от  комисията  по  годишната 
инвентаризация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
 
Моля, продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с писмо № ЦИК-

02-5 от 30 януари 2018 г.  сме получили приложени документи за 
изпратените  пратки  от  Централната  избирателна  комисия,  за 
периода  21  декември 2017  г.  –  29  януари  т.г.  В  деловодството  е 
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извършена  справка  за  съответствие  и  е  представен  опис,  който  е 
подписан от нашите колеги в деловодството. 

Предлагам за предоставяне на счетоводството и за изплащане 
на дължимите суми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, гласуваме. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо с вх. № ЦИК-02-4 от 

29 януари 2018 г. от администрацията на Народното събрание сме 
получили справка с отразени стойности за ползваните помещения в 
сградата  на  Народното  събрание,  както  и  за  движими  вещи  и 
материални активи. Посочените стойности следва да бъдат отразени 
счетоводно  като  приписани разходи и трансфери. Виждате, че това 
е  в  изпълнение  на  указания  на  Министерството  на  финансите  и 
такова  отразяване  следва  да  бъде  извършено  и  документално  по 
счетоводен ред. 

За сведение ви го докладвам и за предоставяне на госпожа 
Герасимова  за  главен  счетоводител,  за  да  извърши  съответните 
отразявания по счетоводен ред. 

Вх. № ЦИК-09-17 от 31 януари 2018 г. С докладна записка на 
госпожа Манолова се информира Централната избирателна комисия 
за необходимостта  от преоценка на стоково-материални запаси на 
Централната избирателна комисия. Виждате по приложението – това 
са  10  позиции.  Те  са  три  групи:  канцеларски  материали; 
консумативи и резервни части; и други материали. Те са придобити 
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преди  2017  г.  и  следва  да  бъде  извършена  преоценка  съгласно 
Закона  за  счетоводството,  в  изпълнение  на  указание  отново  на 
Министерството на финансите ДДС-20 от 2014 г. 

Извършено е проучване от колегите от администрацията и се 
предлага  като  оценител  да  бъде  определена  госпожа  Аделина 
Михайлова и да й бъде възложено извършването на дейностите по 
оценка на  тези 10 позиции материални активи.  Разходът ще бъде 
между 100 и 150 лв. Ако днес имаме възможност, можем да вземем 
такова решение. Ако искате, само за запознаване. (Реплики.) 

Колеги, моля да се запознаете с направеното предложение и 
на следващото заседание да вземем решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова. 

С това изчерпахме  точка трета от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на точка четвърта: 
4.  Доклади  относно  постановления  на  прокуратури и 

свързани писма. 
Първи докладчик е господин Пенев – заповядайте. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  ще  ви  докладвам  две 

идентични преписки. Касаят се за две постановления за отказ да се 
образува досъдебно производство на Районна прокуратура – Девня. 

Първото е с вх. № ЧМИ-09-1/1 от 29 януари 2018 г. Касае се 
за проверка за извършени нарушения при гласуването в частичните 
местни  избори,  произведени  на  8  октомври  2017  г.  за  кмет  на 
община и кмет на кметство в Община Вълчи дол. Касае се за лице, 
което  е  с  постоянен  адрес  в  гр.  Варна  и  с  настоящ  адрес  на 
територията на община Вълчи дол. 

Лицето винаги  е  гласувало  по  настоящия  си  адрес.  Това  е 
установено  при  разследването,  като  за  целта  е  представяло  пред 
секционната избирателна комисия удостоверение за настоящ адрес. 
И при  тези  избори  е  постъпило по  същия  начин,  само че  в  този 
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случай даже и постоянният адрес е бил преместен вече в населеното 
място. 

След  като  са  установили  от  секционната  избирателна 
комисия, и то председателят й, че настоящият адрес на лицето е на 
територията  на  общината  и  въпреки  че  не  е  била  включена  в 
списъка, са дадени указания да бъде дописана под чертата, което се е 
и случило и лицето е било допуснато да гласува. 

Прието е от прокурора, че всъщност се касае за нарушение от 
страна на секционната избирателна комисия и от субективна страна 
не е налице съставомерност, тъй като лицето не е имало съзнанието, 
че  няма  право  да  гласува.  Предвид  действията  на  секционната 
избирателна  комисия,  прокурорът  отказва  да  образува  досъдебно 
производство. 

Абсолютно идентичен е и другият случай. Касае се за вх. № 
ЧМИ-09-2/1 от 29 януари 2018  г. Отново се касае за същите избори 
в друга секция, но случаят е абсолютно същият. Отново лицето се е 
легитимирало  с  удостоверение  за  настоящ  адрес,  поискало  е  да 
гласува. След като са се уверили, че настоящият адрес е наистина на 
територията  на  секцията,  са  дописали  лицето  под  черта  и  са  му 
разрешили да гласува. 

Отново  е  прието,  че  от  субективна  страна  не  е  налице 
съставомерност, както и че лицето е действало със съгласието и под 
инструктажа на секционната избирателна комисия. 

Докладвам за сведение и двете преписки. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев, за детайлния доклад. 
Следващ докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 
Колеги,  преписката,  която  ви  докладвам,  е   на   доклад  на 

колегата Матева, с вх. № НС-09-1 от 31 януари 2018 г. Получили сме 
писмо  от  Районна  прокуратура  –  Каварна,  с  което  ни  изпращат 
препис от Определение по наказателно дело общ характер № 18/23 
януари  2018  г.,  получено  от  Районен  съд  –  Каварна,  с  което 
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посоченото в определението лице е осъдено да изтърпи две години 
лишаване от право да заема определена държавна или обществена 
длъжност,  свързана  с  упражняването  на  избирателните  права  на 
гражданите.  И  за  изпълнението  на  определението  указват  да 
уведомим прокуратурата. 

Аз ви предлагам да бъде извършена проверка в базата данни 
на Централната избирателна комисия – дали посоченото лице заема 
такава длъжност. Също така това определение и съдържащата се в 
него информация, да бъдат вписани в регистъра, който е създаден за 
такива случаи, след което да уведомим прокуратурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Нейкова. 

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направените 
предложения. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Колеги, с това изчерпахме тази точка от дневния ред. 

Преминаваме към: 
5. Разни. 
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в т. „Разни“ ще ви 

докладвам две неща много късичко. 
Едното  е  в  резултат  на  вчерашното  работно  заседание  по 

становището  на  госпожа  Богданова  –  главен  юрисконсулт  в 
Дирекция  „Администрация“  на  ЦИК.  Прие  се  решение 
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администрацията и по-точно Правният отдел да изготви съответните 
проекти  за  договорите  или  споразуменията,  които  трябва  да  се 
сключат  с  лицата,  които  работят  по  съвместителство  и  друга 
дейност,  след  което  в  понеделник  да  се  разгледат  подготвените 
проекти на  работно заседание  и  във вторник да  се  внесат  всички 
въпроси  в  комплект  за  решаване  от  Централната  избирателна 
комисия. 

Това е за сведение, разбира се.
И второто, което искам да ви докладвам, е съвсем кратко. От 

събираната информация за подадените декларации по чл. 408, ал. 2 
от Изборния кодекс и чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс от граждани 
на друга държава членка да бъдат включени в съответните списъци 
за  изборите  за  Европейски парламент  и  за  изборите за  общински 
съветници  и  кметове,  почти  всички  общини  са  ни  подала 
информация.  Останали  са  само  общините  Банско  в  област 
Благоевград, Бургас – Камено и Средец, Видин – Болярово, Плевен – 
Пордим, Шумен -  Върбица и Нови Пазар, Ямбол – Болярово. Това 
са общини, в които със сигурност има такива лица, макар и малко на 
брой, в избирателните списъци – част ІІ. И разбира се, в София има 
останали три района, но там по принцип няма и включени лица. 

Всички други са си подали информацията – всички райони 
във Варна, всички райони в Пловдив, и останалите 54 общини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова. 

И последен докладчик за днес съм аз. 
Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка 

докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-209-3 от 1 февруари 2018  г. Това 
е писмо от госпожа Тамар Капанадзе и е свързано с участието на 
Централната  избирателна  комисия  на  Осмата  годишна  среща  на 
органите за управление на избори в Грузия. 

Уважаеми  колеги,  ние  взехме  протоколно  решение  да 
изпратим  господин  Ивков  и  мен  да  представляваме  Централната 
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избирателна  комисия  на  това  събитие.  С  това  писмо  госпожа 
Капанадзе  ме  кани  като  говорител  на  събирането,  като  моли  за 
потвърждение желанието да бъда един от говорителите по общата 
тема „Технологии и иновации в гражданското включване“. 

Във  връзка  с  това,  колеги,  ви  моля  да  вземем  протоколно 
решение,  с  което  да  ме  упълномощите  да  бъда  говорител  и  да 
направя  презентация  в  тази  част,  като  отвъд  това,  колеги,  се 
обръщам към вас  с  молба да  ми предложите  точно  онези  хубави 
практики – да ги обсъдим работно, които аз мога да споделя на това 
събиране и да представя Централната избирателна комисия. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, за сведение, във вътрешната мрежа мисля, 
че е извън папките на колегите, има папка „Становище технически 
спецификации  Д-2“.  Това  е  резултат  от  труда,  който  извършиха 
госпожа  Тихолова  и  госпожа  Радославова.  Към  днешния  момент, 
колеги,  за  сведение  и  за  запознаване,  като  във  вторник  вече  ще 
вземем окончателно становище. 

Във връзка с това, колеги, утре в 10,30 ч. ще имаме работно 
заседание, като допълнително ще ви информирам и за дневния ред. 

Отново свързан доклад от миналата седмица. 
Колеги, беше публикуван проект на договор с представители 

на  академичната  общност.  Колеги,  утре  финално ще решим и  по 
отношение на този договор. 

Колеги,  за  сведение.  По  електронните  ни  пощи  и  във 
вътрешната  мрежа  за  работно  заседание  беше  публикуван  вече, 
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надявам  се,  пред  окончателния  вариант  на  Доклад  до  Народното 
събрание, включващ анализ на произведените избори и с препоръки 
за  усъвършенстване  на  законодателството.  Надявам  се,  колеги, 
всички вие да сте се запознали с този вариант и сте видели онези 
части, които според вас имат нужда от доусъвършенстване. Утре на 
работното заседание ще направим и това, за да можем финално да 
приемем във вторник доклада. 

Колеги,  във  връзка  с  днешния  празник  ви  докладвам,  че 
получихме няколко поздравителни съобщения. На първо място с вх. 
№  ЦИК-07-20  и  превод  №  ЦИК-07-20/1,  можете  да  видите 
публикувано  във  вътрешната  поща  поздравително  съобщение  от 
Централната  избирателна  комисия  на  Република  Литва  по  случай 
Световния ден на изборите. 

На следващо място с вх. № ЦИК-07-21 от вчерашна дата – 
поздравителен  адрес  от  Централната  избирателна  комисия  на 
Киргизката република. 

На  следващо  място  с  вх.  № ЦИК-07-22  от  днешна  дата  – 
поздравление  от  Централната  избирателна  комисия  на  Република 
Молдова. 

Уважаеми колеги, най-вероятно още много такива писма са 
получени в рамките на нашето заседание. 

И  сега,  преди  да  приключа  с  днешното  ни  заседание,  във 
вътрешната  мрежа  с  вх.  №  ЦИК-00-328  от  днешна  дата  са 
публикувани имената на лицата, с които ще имаме работна среща в 
14,00 ч. Припомням, колеги, че ще имаме работна среща в 14 ч. 

Колеги с това закривам днешното заседание на Централната 
избирателна комисия, като свиквам следващото редовно заседание 
на 6 февруари 2018 г., вторник, от 10,30 ч. 

Колеги, както всички ние знаем, днес, освен Световния ден 
на изборите, по официалния църковен календар е и денят на свети 
великомъченик  Трифон,  така  че  празникът  ни  е  двоен,  с  което 
предлагам да го съчетаем като завършим с чаша вино. Благодаря ви. 
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Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева
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