
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 605 

На 6 февруари 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  частични 
избори.

Докладва: Ивайло Ивков
1.а.  Приемане  на  доклад относно  организацията  и 

произвеждането на избори в периода 2015 – 2017 г. 
Докладва: Ивилина Алексиева

2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения. 

Докладват:  Бойчо  Арнаудов,  Иванка 
Грозева, Мартин Райков

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

Докладва: Ивайло Ивков
4. Доклади по писма. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Владимир  
Пенев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева,  
Катя Иванова 

5.  Проект на писмо до МВР, ГД „Национална полиция“.  
Докладва: Ивайло Ивков

6. Разни. 



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева,  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,  Мартин 
Райков и Метин Сюлейман. 

ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов, Мария Бойкинова,  Росица 
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева  и 
Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  10,50  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги!  В  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 6 февруари 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен  ред:  т.  1. 
Предложение  до  президента  за  насрочване  на  частични  избори  – 
докладчик  господин  Ивков;   т.  2.  Доклади  относно  искания  за 
отваряне  на  запечатани  помещения  с  докладчици  господин 
Арнаудов, госпожа Грозева, господин Райков; т. 3. Доклади относно 
искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  –  докладчик 
господин  Ивков;  т.   4.  Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа 
Ганчева,  госпожа  Грозева,  господин  Пенев,  госпожа  Сидерова  за 
която ще докладва господин Андреев, госпожа Солакова и аз; т.  5. 
Проект на писмо до МВР, ГД „Национална полиция“ – докладчик 
господин Ивков, и т. 6. Разни. 
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Колеги,  бързам да  предложа и т.  1.а.  Приемане на  доклад, 
съдържащ анализ на произведените избори в периода 2015 г. – 2017 
г. с докладчик аз. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ  ИВАНОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 
включите в т. 4 – доклади по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Иванова. 

Колеги, други? – Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Да  включите  и  мен,  уважаема 

госпожо председател, в докладите по писма. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви  в 

доклади по писма. 
Други? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

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

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 
две съобщения: 

На първо място, днес по обективни причини от заседанието 
отсъстват господин Томов, господин Баханов, госпожа Бойкинова, 
госпожа Матева, господин Цачев и госпожа Цанева. По обективни 
причини ще закъснее за заседанието госпожа Сидерова, която беше 
тук, но й се наложи да излезе. 
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На второ място,  колеги, в „Държавен вестник“,  бр.  11 от 2 
февруари  2018  г.  е  обнародван  Указ  №  15  на  президента  на 
републиката  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  община 
Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 
1. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори.
Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  получили  сме  писмо  от 

общинската  избирателна  комисия  –  Септември,  подписано  от 
председателя  на  комисията,  с  което  ни  уведомяват,  че  тяхното 
решение от м. октомври 2017 г. – от 26.10.2017 г., е влязло в законна 
сила, считано от 30.01.2018  г. Писмото е с  вх. № МИ-15-363\1 от 
02.02.2018 г. и вх. № МИ-15-363\2 от 05.02.2018 г. на  Централната 
избирателна комисия,  първо пристигнало по електронната поща, а 
после и в оригинал. 

Това е случаят, в който давахме и специални указания, което 
след  решението  на  ОИК,  която  е  възприела  указанията  на 
Централната  избирателна  комисия,  е  обжалвано  пред 
Административен съд – Пазарджик. Като с решение постановено по 
адм. д. № 832/2017 г., жалбата срещу решението е отхвърлена. След 
това е обжалвано и решението, с което жалбата е отхвърлена, пред 
Върховния  административен  съд,  който  се  е  произнесъл  със  свое 
решение № 1342/30.01.2018 г., постановено по адм. д. № 13465/2017 
г. и е влязло в законна сила, считано от 31.01.2018  г. 

Затова ви предлагам проект на решение и проект на писмо, 
които са в моята папка във вътрешната мрежа – писмо до президента 
на републиката, съгласно нашите правомощия по чл. 463, ал. 4 от 
Изборния кодекс. 

Отбелязвам  само,  че  писмото  е  подписано  само  от 
председателя,  но носи печата на комисията, а не от председател и 
секретар. Също така ни е изпратено само решението на общинската 
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избирателна  комисия,  което  така  или  иначе  ни  е  известно, 
оригинално заверено от председателя и с печата на комисията. Няма 
щемпел върху него „Влязло в сила“, но в самото писмо изрично се 
отбелязва, което в оригинала е подписано, че решението е влязло в 
законна сила, считано от 30.01.2018 г. 

Другите  две  решения,  включително  и  окончателното, 
неподлежащо на обжалване решение на Върховния административен 
съд,  са  просто посочени и ние сме се уверили за тях от сайта на 
съответните съдилища. Отбелязвам това просто, за да има яснота по 
преписката.  Аз  не  считам,  че  това  е  някакъв  порок,  който  да  ни 
попречи да изпратим писмото, затова правя предложение и за писмо. 
Тоест, върху самото решение няма „Влязло в сила“ – понякога сме 
изисквали, но има писмо, с което се отбелязва, че е влязло в законна 
сила, считано от 30.01.2018 г. За мене е все едно дали е на носителя 
решение или ще е друго изявление от компетентния орган. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. 

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

на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  
Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4974-МИ. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  писмото  до  президента, 

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

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

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

Преминаваме към нова точка: 
1.а.  Приемане  на  доклад относно  организацията  и 

произвеждането на избори в периода 2015 – 2017 г. 
Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  публикуван 

проект на Доклад до Народното събрание относно организацията и 
произвеждането на изборите в периода 2015 г. – 2017 г. Този доклад 
е плод на колективен труд и аз много благодаря на всички членове 
на Централната избирателна комисия, които активно се включиха в 
неговата подготовка. 

Колеги,  в  доклада  докладчиците  са  отразили  всички 
направени забележки по време на обсъждането, затова аз предлагам 
да приемем този доклад и съобразно чл. 51, ал. 1, т. 47 от Изборния 
кодекс,  да  изпратим  доклада,  съдържащ  анализ  на  произведените 
избори  с  предложения  за  усъвършенстване  на  изборното 
законодателство,  до  госпожа  Цвета  Караянчева  –  председател  на 
Народното събрание на Република България. 

Колеги,  в  този  доклад  остана  един нерешен  въпрос,  който 
трябва да решим с гласуване. Моля да отворите файла – нарича се 
„Анализ 2018 – 5.02.2018“, стр. 30, т. 1. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен въпроса, който поставяме на 
законодателя, е излишен и вече е уреден в Кодекса. На първо място 
не считам, че трябва да ни се прави определение в кои случаи има 
накърняване на добрите нрави, тъй като това е оставено изцяло в 
дискрецията на правораздавателния орган, какъвто ние се явяваме в 
тези случаи в изборния процес, от една страна. 
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От  друга  страна,  въпросът  необходимо  ли  е  да  е  налице 
накърняване  на  добрите  нрави  чрез  засягане  на  доброто  име  на 
кандидат  или  участник,  за  да  е  налице  нарушение,  е  абсолютно 
излишен,  тъй  като  Кодексът  ясно  поставя  в  различен  състав  на 
нарушения, тъй като има запетая и казва, че се забраняват (цитирам) 
„материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име 
на кандидатите“. 

Очевидно  е,  че  те  на  в  причинно-следствена  връзка,  а  са 
абсолютно различни състави на нарушение и тоя въпрос е излишен. 
Затова  аз  не  мога  да  подкрепя  текста  така,  както  е  предложен  в 
нашия анализ. Считам го за погрешен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. 

Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: С оглед дадената възможност да 

се  изразят  становища,  би  следвало  да  може  да  се  изрази  и 
насрещното становище и защо е продиктувано предлагането на този 
текст, който остава сега, в момента, ние чрез гласуването да решим, 
а именно: 

Въпросът, който стои, не е по отношение на кандидатите. Той 
е  безспорен  по  отношение  на  кандидатите,  но  не  е  безспорен  по 
отношение на представители на партии, коалиции или инициативни 
комитети,  които  не  са  кандидати,  а  съответно  представляват 
субекти,  които  участват  чрез  свои  кандидати  в  предизборната 
кампания.  И  с  оглед  на  това  в  рамките  както  на  практиката  на 
Централната  избирателна  комисия  като  орган  по  прилагането  на 
Изборния кодекс, така и по отношение на практиката, която имаше 
Върховният административен съд по отделни дела, не става ясно в 
кои  случаи  имаме  накърняване  на  добрите  нрави,  т.е.  дали  този 
обхват  на  добрите  нрави  обхваща  и  субекти,  които  пряко  не  са 
кандидати,  т.е.  не  участват  в  предизборната  кампания  в  това  си 
качество. 
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С  оглед  на  това  Централната  избирателна  комисия  в 
случаите,  в които бяха проведени дискусиите,  поставя един такъв 
маркер,  т.е.  това  да  бъде  и  един  от  въпросите,  които  да  бъдат 
разгледани. Затова беше предвидена тази възможност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не се чуха двете мнения – казахте извън 
микрофон. Колегата Андреев говори на тема различна от тази, която 
засегнах  аз.  И аз  донякъде  съм съгласен  с  него;  Не виждам спор 
между нас двамата тук. 

Той  казва:  тъй  като  в  закона  пише  само  когато  се  засяга 
честта и доброто име на кандидатите… Да, това не е изяснено, макар 
че според мен ние също бихме могли да прилагаме и за партиите и 
без да е написано изрично.  Но оставяме настрана това. 

Други  са  двата  въпроса,  които  аз  поставих  и  които  са  в 
текста. Казвам, че изречението, в което казваме ние: необходимо ли 
е  да  е  налице  накърняване  на  добрите  нрави  чрез  засягане  на 
доброто име на кандидата. И отново твърдя, че в чл. 183, ал. 4, в това 
изречение  има  три  състава,  защото  има  запетая  след  „добрите 
нрави“.  Тоест,  нарушение  е  налице,  когато  имаме  нарушение  на 
добрите нрави – единият състав; когато имаме нарушение на честта 
– втори състав; и трети състав – доброто име. 

Не е на място да поставяме такъв въпрос. Кодексът е ясен в 
това  отношение  според  мен.  Това  беше  моята  забележка,  а  не 
другото, за което говори колегата Андреев под формата на реплика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  господин 
Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Само  една  съвсем  кратка 
дуплика. Това е само един от въпросите, които са поставени в този 
абзац. Но нека все пак колегата да обърне внимание, че основният 
въпрос, който се поставя, е дали имаме накърняване на регистриран 
кандидат  или  разширително  тълкуване  престижа  на  политически 
субекти. Това е основният въпрос. 
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Ако е необходима някаква допълнителна редакция, аз лично 
бих се съгласил да обсъдим такава редакция. Но по отношение на 
основния въпрос, нека да не четем само едното изречение, а целия 
абзац в неговата цялост.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  с  оглед на  факта,  че  по т.  1  на  стр.  30  съществува спор, 
подлагам на гласуване оставането на т. 1 на стр. 30 в анализа. Който 
е  съгласен,  гласува  „за“,  който  е  против  –  гласува  „против“. 
Гласуваме да я има тази т. 1 в анализа. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова),  против – 3 (Емануил 
Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  целия  анализ  и 

изпращането му до председателя на Народното събрание. 
Режим на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Метин Сюлейман, Севинч Солакова),  против – 1 
(Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 
Колеги, изчерпахме и т. 1.а. от дневния ред. 

Продължаваме с: 
2.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
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Първи докладчик е господин Арнаудов – заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо в 

Централната избирателна комисия с вх. № НС-14-3 от 02.02.2018 г. 
от  кмета  на  район  „Кремиковци“,  Столична  община,  с  искане  за 
разрешаване отварянето на запечатано помещение,  намиращо се в 
сградата на район „Кремиковци“ в гр. София, в което се съхраняват 
изборни книжа и материали от произведените избори за членове на 
Европейския  парламент  от  Република  България  през  2009  г., 
изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. и национален 
референдум през 2013 г. 

Достъпът  е  необходим  във  връзка  с  изтекъл  срок  на 
съхранение на същите, извършване на експертиза, обработването и 
предаването им на отдел „Държавен архив“ – гр. София. Във връзка 
с това съм подготвил един проект за решение, който е в моята папка 
за днешното заседание с № 4950, с което им разрешаваме отварянето 
на  запечатаното  помещение,  като  достъпът  до  запечатаното 
помещение да бъде осъществен по реда на т. 20 от наше Решение № 
4387-НС от 2 март 2017 г. 

За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 
протоколи,  които  да  бъдат  изпратени  след  това  на  Централната 
избирателна  комисия,  заедно  с  копия  от  заповедта  на  кмета  за 
определяне на длъжностните лица от общинската администрация. 

Това е – стандартно решение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. 
Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение. 
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  

10



Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Севинч Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4975-ПВР. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  следващото  писмо  е  с 
вх. № ЦИК-14-6  от  29.01.2018  г.  от  кмета  на  район  „Изгрев“, 
Столична община, с искане за разрешаване отварянето на запечатано 
помещение, намиращо се в сградата на район „Изгрев“ в гр. София, в 
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 
избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. 
Достъпът  отново  е  необходим  във  връзка  с  изтекъл  срок  на 
съхранение на същите, извършване на експертиза, обработването и 
предаването им на отдел „Държавен архив“ – гр. София. 

Решението, което съм подготвил, се намира отново в моята 
папка  за  днешното  заседание  с  № 4951,  с  което  им  разрешаваме 
отваряне на запечатаното помещение по реда на наше Решение № 
4387-НС. 

За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 
протоколи  и  копия  от  заповедта  на  кмета  за  определянето  на 
длъжностните лица от общинската администрация и от съставените 
протоколи да се изпратят на  Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. 
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  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Севинч Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4976-ПВР. 
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Следващ докладчик е госпожа Грозева – заповядайте. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател. 
Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  за  днешното  заседание  е 

качен  проект  №  4949.  Той  касае  разрешение  за  отваряне  на 
запечатано помещение в община Видин, област Видин. 

С вх. № НС-14-2 от 02 февруари 2018 г. кметът на община 
Видин господин Огнян Ценков ни е изпратил писмо с искане да му 
бъде  разрешено  отварянето  на  запечатаното  помещение,  което  се 
намира в гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 2, в сградата на общината, в 
което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  изборите  за 
членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  на  25 
май 2014 г., от изборите за народни представители на 05.10.2014 г., 
от изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г. и 
националния  референдум  на  25.10.2015  г.,  както  и  от  частичните 
избори за кмет на с. Капитановци, община Видин, на 02.10.2016 г. 

Искането е с цел извършване на експертиза за предаване на 
книжата  и  материалите  от  изборите  за  народни  представители, 
произведени на 5 октомври 2014 г., на отдел „Държавен архив“ – гр. 
Видин. 

Предлагам  да  разрешим  отварянето  на  помещението, 
съгласно наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Колеги, това е Решение № 4977-ЕП/НС/МИ. 
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Следващ докладчик е господин Райков – заповядайте. 
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, постъпило е писмо с вх. № НР-

14-2 от 31.01.2018 г. от кмета на община Ямбол, област Ямбол инж. 
Георги  Славов,  с  което  ни  е  отправил  искане  за  отваряне  на 
запечатано помещение в сградата на община Ямбол, област Ямбол, в 
което се съхраняват книжа и материали от националния референдум 
през 2013 г., изборни книжа и материали от изборите за членове на 
Европейския парламент от  Република България,  произведени през 
2014  г.,  от  изборите  за  общински  съветници  и  за  кметове  и 
национален  референдум  през  2015 г.,  от  изборите  за  президент  и 
вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 
г. и от изборите за народни представители през 2017 г. 

Постъпилото  искане  е  за  предаването  на  отдел  „Държавен 
архив“  –  гр.  Ямбол,  на  книжата  и  материалите  от  Националния 
референдум  на  27.01.2013  г.  с  оглед  изтичането  на  петгодишния 
срок. 

Приложил съм проект на решение в моята папка, с което им 
разрешаваме в унисон с нашето Решение № 4387-НС от 2 март 2017 
г. да съставят протоколи и заповеди, и да ни ги изпратят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4978. 

Продължаваме с точка трета от дневния ред: 
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3.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.  

Докладчик е господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, преписката е с вх. № МИ-27-16 на 

Централната избирателна комисия от 01.02.2018  г.  Искането е от 
общинската  избирателна  комисия  –  Плевен,  и  е  за  изплащане  на 
възнаграждение за заседание, проведено на 30 януари 2018 г., и за 
дежурство  на  председателя  и  един  член  за  подготвяне  на 
заседанието. 

Имаме контролен лист за  предварителен контрол.  Имаме и 
изготвена счетоводна справка. 

Прегледах – има основание. Касае се за жалба и определение 
на  съда  и  е  трябвало  да  дадат  становище  по  жалбата.  Очевидно 
двамата колеги са го готвили в деня преди заседанието, за да може 
да бъде прието на заседанието, на което са присъствали 13 членове 
на общинската избирателна комисия: председател, двама заместник-
председатели, секретар и 9 членове. 

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

Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред: 
4. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Ганчева – заповядайте. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-00-337  от  2  февруари  2018   г.  Това  е  писмо,  получено  по 
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електронната поща и в него се сочи, че във връзка с предстоящото 
подаване  на  Единен  отчет  по  Съвместния  проект  с  Държавната 
агенция  „Електронно  управление“,  ни  молят  да  представим 
документи,  както  са  изброени  в  писмото,  на  електронен  носител. 
Писмото  е  от  ръководителя  на  проекта  в  Държавната  агенция“ 
госпожа Силвия Митева. 

Писмото  е  разпределено  на  мен  и  на  счетоводството.  Аз 
разговарях както с координатора от наша страна госпожа Манолова, 
така и  с  за главния счетоводител госпожа Герасимова. Посочен е 
срок 7 февруари 2018  г., който разбрах, че в оперативен порядък би 
могъл  да  бъде  удължен  с  оглед  подготовката  на  необходимите 
документи и евентуално на следващото заседание да одобрим писмо 
с приложените документи. 

Докладвам ви го за сведение. 
Докладвам вх. № ЕП-03-1/2 от 1 февруари 2018  г. Писмото 

със  същото  съдържание  е  изпратено  и  втори  път,  само  че  от 
Постоянното  представителство  на  Република  България  към 
Европейския съюз в Брюксел, с вх. № ЕП-03-1/3 от 5 февруари 2018 
г.  Всъщност едното писмо съдържа дневния ред за Работна група 
„Общи  въпроси“  на  2  февруари  2018  г.  А  писмото,  което  ви 
докладвах като второ, съдържа вече доклада от проведеното работно 
заседание на Работна група „Общи въпроси“. 

Предлагам ви го за  сведение и запознаване към настоящия 
момент  и  евентуално,  ако е  необходимо да  предприемем някакво 
действие за изразяване на становище, макар че мисля, че трябва да 
го приемем за сведение, ще го върна на доклад отново. 

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-11-7 от 2 февруари 2018 
г., ведно с превода. Това е писмо от секретаря на Асоциацията на 
световните  органи  за  управление  на  избори,  с  което  ни  моли  да 
изпратим в официална форма на писмото със заявеното желание на 
участниците в програмите. Доколкото знаем от деловодството, вече 
е изпратено. 
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Колеги,  докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-07-137-2  от  5  февруари 
2018  г. ведно с оригинала с вх. № ЦИК-07-137-1 от 31 август 2017 
г. Предходна преписка, заведена под вх. № ЦИК-07-137 от 2.10.2017 
г.  е  била  на  доклад  на  колегата  Цанева.  Не  съм  запозната  с  по-
нататъшното развитие на доклада. Това, което ви докладвам сега, е 
че в писмото ни канят за семинар „Управление на избори, техники и 
перспективи“  –  17-21  септември  2018  г.  от  „Пъблик 
администрейшън интернешънъл“  от  директора  господин Камерън, 
като се съдържа информация и за таксата на курса, която е в размер 
на 2160 паунда. 

Докладвам  го  за  сведение  и  запознаване  към  настоящия 
момент. Ако някой колега прецени, ще го върна на доклад. 

Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-14/4 от 1 февруари 2018 г., 
като  това  е  писмо,  получено по електронната  поща,  във връзка  с 
проучването, което направи администрацията и което ви докладвах с 
поканата за получаване на Професионален сертификат за управление 
на изборните процеси по предходен мой доклад. Господин Джоунс 
ни пита дали имаме желание да потвърдим места за курса. 

Към момента  колегата  Мартин Райков ме е  уведомил като 
докладчик,  че  желае  да  посети  този  курс.  Не  знам  сега  ли  да 
предложа да гласуваме или да изчакаме и друг колега? (Реплики.) 

Колеги,  припомням,  че  ви  докладвах  това  в  няколко 
заседания: на 30 януари съм го докладвала един път, и един път на 
26  януари.  Разноските  са  за  сметка  на  Централната  избирателна 
комисия. Курсът е от 14 до 18 май 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
предлагам да гласуваме участието на господин Райков. Ако и друг 
колега иска да се присъедини, винаги има възможност. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин 
Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 
ПВР-09-23 от 1 февруари 2018 г. от Районна прокуратура – Несебър, 
с  което  ни уведомяват,  че  в  Районната  прокуратура е  образувано 
наказателно производство по преписка с вх. № 4405/2017 по описа 
на Районната прокуратура, във връзка с престъпление по чл. 168, ал. 
2,  т.е.  двойно гласуване  от  гражданин в  изборите  за  президент  и 
вицепрезидент  на  Република  България,  произведени  на  6  и  13 
ноември 2016  г. 

Докладвам го за сведение. 
Докладвам също писмо с вх. № ЦИК-07-135/1 от 1 февруари 

2018  г.,  ведно с  превода,  който е  от 5 февруари 2018  г.  Това е 
постъпило  по  електронната  поща  на  Централната  избирателна 
комисия писмо за публикуване на „Войс интернешанъл - 4“, том 1, 
както и заявка за участие при подготовката на том 2, който е на тема 
„Използване  на  цифровите  технологии  и  социалните  медии  за 
обучение на гласоподавателите“. 

Срокът  за  предоставяне  евентуално  на  материал,  е  20 
февруари 2018  г. Изискванията по отношение на съдържанието са 
подробно посочени в писмото. 

Докладвам  го  за  сведение.  Разбира  се,  ако  колега  прояви 
желание, бихме могли да изготвим материал и да изпратим. 

Госпожо председател,  имам още един доклад,  по който не 
съм готов. Ако е възможно да го оставим за накрая на дневния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добре.  Няма 
проблем, господин Пенев. 
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Колеги, моля, обърнете внимание на вх. № ЦИК-07-135/2 от 
05.02.2018 г., а именно преписката, която господин Пенев докладва. 
Считам я за важна. 

Следващ докладчик е госпожа Сидерова. Господин Андреев, 
имате ли доклади, оставени от госпожа Сидерова? – Не. 

Колеги,  следващ  докладчик  е  госпожа  Солакова  – 
заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  уведомявам  ви,  че  в 
електронната  система  са  генерирани  предпечатните  образци  на 
бюлетините за частичните избори на 18 февруари. Вчера с госпожа 
Алексиева ги прегледахме и днес ви предлагам да изпратим писмо 
до общинските избирателни комисии, до кметовете на общини – там, 
където има частични избори на 18 февруари 2018 г.,  да кажем на 
ОИК-те на кой адрес са достъпни и че могат вече да бъдат одобрени. 

Освен  това  да  напомним  за  задължението  да  приемат 
решение за упълномощаване на членове на общинските избирателни 
комисии, кметовете със заповед да определят длъжностните лица и 
информация за това да бъде изпратена на Централната избирателна 
комисия. 

Адресът, на който са достъпни в електронната система, ни е 
посочен  в  писмо  по  електронната  поща  с  вх.  №  ЧМИ-26-2  от  5 
февруари 2018 г. от  Печатница „Демакс“. Виждате го публикувано 
във вътрешната мрежа. Същия адрес го посочваме и ние в писмото 
до общинските избирателни комисии и до кметовете на общини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на това писмо. 
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  
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Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Моля, продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С това наше писмо отговаряме и на 

молбата  за  съдействие  от  общинската  избирателна  комисия  – 
Гулянци,  които  вече  са  проверили  своята  бюлетина  и  искат 
съдействие, за да може да потвърдят предпечатния образец, с вх. № 
ЧМИ-15-5 от 5 февруари 2018 г. 

За сведение ви го докладвам. 
За  сведение  ви  докладвам  и  вх.  №  ЧМИ-06-4-14  от  2 

февруари  2018  г.  от  ОИК –  Кайнарджа –  в  оригинал  заявката  за 
отпечатване на бюлетините. 

И във връзка с това само напомням, че обобщената справка – 
актуализирана и допълнена, се публикува във вътрешната мрежа от 
колегите от деловодството. 

Във вътрешната мрежа в папка „Покани“ са публикувани и 
покани за семинари. 

За сведение ви докладвам вх. № ЦИК-00-327 от 1 февруари 
2018 г. Едно писмо във връзка с извършена медицинска експертиза. 
За сведение на Централната избирателна комисия. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-09-17 от 31 януари 2018 г. за 
запознаване  ви  бях  докладвала  докладната  записка  относно 
необходимостта  от  преоценка  на  стоково-материалните  запаси  на 
Централната избирателна комисия. В изпълнение на ДДС-20 от 2004 
г.  на  Министерството  на  финансите,  т.  2.3.  предвижда  в  края  на 
отчетната година да се извърши преоценка на стоково-материалните 
запаси в съответното учреждение. Във връзка с това се посочват три 
групи материали, които по сметка 30-20 са заведени в счетоводните 
ни сметки. 

Предлага се да се извърши такава преоценка.  Извършено е 
предварително проучване. Посочено е име на оценител – Аделина 
Михайлова.  Предлага  се  да  бъде  възложено  извършването  на 
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дейностите  по  оценката,  като  се  сключи  граждански  договор. 
Възнаграждението  по  договора  до  150  лв.  ще  бъде  уточнено 
допълнително в преговори с лицето. 

Предлагам да одобрим това предложение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, предлагам да одобрим това 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,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Благодаря, госпожо Солакова. 

Следващият докладчик съм аз. 
Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа,  предполагам  в 

моята папка, е публикувано писмо до господин Солноки – генерален 
секретар  на  АСЕЕЕО.  Колеги,  предлагам  ви  да  изпратим 
информация,  както  винаги  и  всяка  година  правим,  по  повод 
честването на Световния ден на изборите. Така се нарича файлът, в 
моята папка е, моля, погледнете го. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на 
това писмо, разбира се, на съответния език. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (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  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  
Солакова), против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 
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Уважаеми колеги, във връзка с това във вътрешната мрежа за 
днешното  заседание  в  папка  „Поздравления“  и  извън  папка 
„Поздравления“,  с  файл  „Благодарности  за  поздравления“  и 
„Благодарности за поздравления – 2“ са всички поздрави, които сме 
получили по повод Световния ден на изборите. 

Също  така,  колеги,  във  файл  „Преса“  е  и  отразяването  в 
нашите медии на Световния ден на изборите. 

Докладвам ви ги за сведение. 
Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  публикувано  и 

моля  да  се  запознаете,  обобщението  на  госпожа  Красимира 
Манолова – директор на Дирекция „Администрация“, във връзка с 
развитието на деловодната система. 

Също  така,  колеги,  във  вътрешната  мрежа  за  сведение  и 
запознаване е публикуван проект на договор с представителите на 
Софийския университет и на Техническия университет по повод на 
извършената от тях дейност. Колеги, мисля, че в четвъртък, когато 
говорим  за  техническите  спецификации,  ще  можем  да  гласуваме 
този договор. 

Отново е прехвърлено и становището по документацията на 
госпожа Манолова, госпожа Тихолова и госпожа Радославова. 

Колеги, във вътрешната мрежа е публикуван и протоколът от 
работната среща на Централната избирателна комисия с френския 
консорциум. За сведение. 

Колеги,  с  вх.  № ЦИК-07-209/3  и  4  от  1  февруари 2018  г., 
ЦИК-07-209/5 и 6 от 5 февруари 2018 г.,  се води кореспонденция 
между  администрацията  на  Централната  избирателна  комисия  на 
България и Централната избирателна комисия на Грузия по повод 
презентацията, която вие гласувахте да изнеса. 

Уважаеми колеги, докладвам отново за сведение преписка № 
ЦИК-07-204/1 от 02.02.2018 г. с превод с индекс 2 от 06.02.2018 г. 
Вие взехте протоколно решение да представлявам ЦИК на Шестото 
събрание на изпълнителния съвет на A-WEB. Сега ви информирам, 
тъй като към датата на доклада не беше ясно кога ще се проведе, че 
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ще  се  проведе  във  Фиджи  на  27  март  2018   г.  и  съответно  ще 
възложа на администрацията да организира това пътуване. 

Това са моите доклади. 

Следващ докладчик е госпожа Иванова. 
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

постъпила  преписка  по  електронната  поща  на  Централната 
избирателна  комисия  с  вх.  №  НР-22-1  от  6  февруари  2018   г. 
Господин  Лазар  Спасов  се  обръща  с  искане  Централната 
избирателна  комисия  да  му  отговори  на  следния  въпрос:  „Защо 
референдумът на 6 ноември 2016 г.,  на който гласуваха 3 488 558 
българи, не беше задължителен за Народното събрание?“ 

Колеги, предлагам да ме упълномощите да подготвя писмен 
отговор, който да бъде изпратен по имейла на господин Спасов, като 
същият  ще бъде  съобразен  с  разпоредбите  на  чл.  22,  23  и  24  от 
Закона  за  прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и 
местното самоуправление, и наше Решение 4000-НР от 11 ноември 
2016  г.  относно  обявяване  на  резултатите  от  гласуването  в 
Националния референдум на 6 ноември 2016 г. 

В  случай  че  не  възприемете  това  мое  предложение, 
предлагам,  тъй  като  преписката  ми  е  преразпределена 
непосредствено преди заседанието – била е преди това разпределена 
на  колегата  Матева,  да  подготвя  отговор,  който  да  ви  внеса  за 
одобрение на следващо заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Иванова. 

За сведение и запознаване към днешна дата. 

Продължаваме с доклад по точка пета, колеги: 
5.  Проект на писмо до МВР, ГД „Национална полиция“.  
Господин Ивков има думата. 

22



ИВАЙЛО  ИВКОВ:  От  Главна  дирекция  „Национална 
полиция“, Министерство на вътрешните работи, вх. № ПВР-04-02-1. 
Помолих  да  качат  във  вътрешната  мрежа  самото  писмо  на 
полицията,  защото  ще  предложа  на  вашето  внимание  отказ  на 
искането. Пък и за пръв път получаваме такова искане в тази ЦИК. 

Това касае стандартните писма на ГД „ГРАО“, които винаги 
изпращаме до  прокуратурите  в  страната,  а  не  до  полицията  –  до 
районните  прокуратури,  с  които  с  това  писмо  на  ГД  „ГРАО“, 
абсолютно подредено в списъци се казва на кои места и какви данни 
са  открити  за  гласуване  в  нарушение  на  правилата  на  Изборния 
кодекс и гласуване повече от веднъж. 

Тук  с  това  писмо  искат  –  само  Софийска  районна 
прокуратура,  чрез  писмо до Министерство  на вътрешните работи, 
Главна  дирекция  „Национална  полиция“,  въпреки  че  изрично сме 
посочили  в  нашето  писмо,  че  данните  за  председателите  и 
заместник-председателите  на  секционните  комисии,  както  и  за 
всички  членове  се  намират  и  са  на  разположение  в  общинските 
администрации. 

Те искат от нас с това писмо ние да изискаме тия данни, да 
им посочим конкретно местата, а те са посочени в нашето писмо до 
Софийската районна прокуратура подробно, за разлика от другите – 
примерно, видях писмото до Козлодуй и още няколко. Тоест, в 22 
точки изчерпателно е посочено в кои СИК за кои лица има данни, 
които следва да се проверят. 

След като консултирах и с колеги и след като опитах да се 
свържа по телефона, но отговарящият старши разследващ полицай 
беше в отпуск или нямам представа, но не работеше. Казаха, че ще 
ми се обади колега, която го замества. Не можахме да се разберем 
кое диктува изобщо такова искане. 

Считам,  че  ще  бъде  ненужен  прецедент  и  че  не  е  в 
правомощията  на  Централната  избирателна  комисия  да  извършва 
издирвателни действия, особено за данни и обстоятелства, които не 
се намират у нея и може да предаде. 
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Затова ви предлагам на вниманието този отговор, който е в 
моята папка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  ако  няма  мнения  и  въпроси,  режим  на  гласуване  на 
предложения отговор. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (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  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  
Солакова), против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 
избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание в четвъртък, 8 февруари 2018 
г., от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева
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