
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 606

На 8 февруари 2018  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК. 
Докладва: Александър Андреев

2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения. 

Докладват:  Бойчо  Арнаудов,  Кристина  
Стефанова,  Йорданка  Ганчева,  Румяна  
Сидерова

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

Докладва: Метин Сюлейман, Ивайло Ивков
4. Доклади по писма. 

Докладва:  Йорданка  Ганчева,  Иванка  
Грозева, Владимир Пенев, Румяна Сидерова,  
Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Георги  
Баханов, Росица Матева, Емануил Христов

4.а. Доклад относно конкурс за главен счетоводител. 
Докладва: Мария Мусорлиева

5. Разни. 



Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева, Георги Баханов

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 
Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева, 
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, 
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева и Румяна Стоева-
Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА: Катя Иванова, Румен Цачев, Таня Цанева и 
Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  11,25  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги!  В  залата  сме  17  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на  8  февруари  2018  г.  със  закъснение  поради  по-продължителна 
работна среща на работни групи, която си направихме.

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: 
1.  Проекти  на  решения  за  промяна  в  състави  на  ОИК  с 

докладчик  господин  Андреев;  т.  2.  Доклади  относно  искания  за 
отваряне  на  запечатани  помещения  с  докладчици  господин 
Арнаудов и госпожа Стефанова; т.  3. Доклади относно искания за 
изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  с  докладчик  господин 
Сюлейман; т. 4. Доклади по писма с докладчици госпожа Ганчева, 
госпожа  Грозева,  господин  Пенев,  госпожа  Сидерова,  господин 
Сюлейман, госпожа Солакова, господин Баханов, госпожа Матева, и 
т. 5. Разни – докладвам аз. 
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Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Да  ме  включите  в  докладите  по 
писма, ако обичате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  ви, 
господин Христов. 

Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в т. 3 – за възнаграждения на ОИК. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Ивков. 
Уважаеми колеги,  и една нова точка 4.а.  -  Доклад относно 

конкурс за главен счетоводител с докладчик госпожа Мусорлиева. 
Други предложения? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.  
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 
бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  от 
днешното  заседание  отсъстват:  господин  Томов,  господин  Цачев, 
госпожа Цанева и госпожа Иванова. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 
ред: 
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1. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК. 
Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  Централната  избирателна 

комисия е постъпило в оригинал с вх. № МИ-15-25 от 06.02.2018 г. 
заявление  от  Елена  Стоянова  Налбантова  -  член  на  Общинската 
избирателна  комисия –  Хисаря,  с  което  подава  оставката  си  като 
член на  общинската  избирателна комисия,  считано от  5 февруари 
2018 г. Писмото е постъпило директно в Централната избирателна 
комисия, а не през общинската избирателна комисия. 

Подготвил  съм  проект  на  решение,  който  е  качен  в  моята 
папка за днешното заседание, а именно проект № 4955, с който да 
освободим  Елена  Стоянова  Налбантова  като  член  на  общинската 
избирателна комисия – Хисаря, област Пловдив и да бъде анулирано 
издаденото й удостоверение. 

Отделно от това съм подготвил и проект на писмо, което да 
бъде  адресирано  до  политическата  сила,  която  е  излъчила 
Налбантова като член на общинската избирателна комисия – Хисаря, 
за да може да направят своето предложение за член, който да бъде 
назначен на нейно място. 

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

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

Уважаеми колеги, това е Решение № 4979-МИ/НР. 
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  писмото  до 

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

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община Ловеч, 
с вх. № НР-06-4 от 06.02.2018 г. с искане за отваряне на запечатано 
помещение в архива на община Ловеч, в което се съхраняват книжа 
и материали от Националния референдум през 2013 г.  Искането е 
във  връзка  с  предаване  на  тези  книжа  и  материали  на  отдел 
„Държавен архив“ – Ловеч, тъй като срокът за съхранение от пет 
години вече е изтекъл. 

Във връзка с това съм подготвил едно писмо, което се намира 
в моята папка за днешното заседание с № 11775 до кмета на община 
Ловеч, с което го информираме, че съгласно наше Решение № 103-
НР  от  4  януари  2013  г.,  т.  17,  кметът  на  общината/района  носи 
отговорност  за  съхранението  на  торбите  с  изборни  книжа  и 
материали в състоянието, в което те са поставени в помещението. 
Във връзка с това и при положение, че в помещението се съхраняват 
само изборни книжа и материали от Националния референдум, не се 
изисква  специално  разрешение  на  Централната  избирателна 
комисия, а помещението се отваря със заповед на кмета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на това писмо. 
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Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 
комисия по електронната поща е постъпило писмо от кмета на район 
„Изгрев“ с вх. № ЦИК-14-6/1 от 07.02.2018 г., с което ни информира, 
че в запечатаното помещение в район „Изгрев“ се намират и изборни 
книжа и материали от местните избори 2011 г. Ще припомня, че ние 
взехме  Решение  №  4976-ПВР  от  06.02.2018  г.,  с  което  им 
разрешихме да отворят това помещение. Затова съм приготвил един 
проект  на  решение  за  изменение  и  допълнение  на  това  Решение 
№ 4976-ПВР. Намира се в моята папка за днешното заседание под № 
4954. 

С този проект навсякъде допълваме нашето Решение № 4976-
ПВР от 6 февруари 2018 г. с текста: „и местни избори през 2011 г.“, 
за  да могат да си отворят запечатаното помещение и да предадат 
книжата на отдел „Държавен архив“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария  
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  
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Колеги, това е Решение № 4980-ПВР/МИ. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  е  публикуван  проект  на 

решение  №  4953  относно  отваряне  на  запечатани  помещения, 
съгласно постъпило писмо с вх. № НС-14-4 от 6 февруари 2018 г. от 
д-р  Юксел  Ахмед  –  кмет  на  община  Дулово,  област  Силистра,  с 
искане за разрешаване на отваряне на две запечатани помещения, 
намиращи  се  в  приземния  етаж  на  административната  сграда  на 
община  Дулово,  като  в  едното  се  съхраняват  изборните  книжа  и 
материали  от изборите за  народни представители,  произведени на 
5 октомври  2014  г.,  а  във  второто –  от  националния  референдум, 
произведен на 27 януари 2013 г.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. достъпът до 
запечатаните помещения с изборни книжа и материали, в които се 
съхраняват те, се извършва с решение на ЦИК, и съгласно Решение 
№ 103-НР  на  ЦИК  от  4  януари  2013  г.,  т.  17  в  запечатаните 
помещения,  в  които се  съхраняват  материали само от  произведен 
национален  референдум,  не  се  изисква  специално  разрешение  от 
Централната  избирателна  комисия,  а  помещението  се  отваря  със 
заповед на кмета. 

Предлагам да разрешим отваряне на запечатано помещение, в 
което се съхраняват изборните книжа и материали  от изборите за 
народни представители,  произведени на 5 октомври 2014 г.,  с  цел 
извършване на експертиза,  обработване и предаване на изборните 
книжа и материали в отдел „Държавен архив“ – гр. Силистра. И за 
отваряне на помещението, и за отваряне на помещението, в което се 
съхраняват книжа и материали от произведения на 27 януари 2013 г. 
национален референдум, е необходимо да бъде издадена заповед от 
кмета на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Стефанова. (Реплики, уточнения.) 
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Уважаеми колеги, след уточнения между колегите, подлагам 
на гласуване така предложения ни проект на решение във варианта, 
в който е предложен. 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Стоева-Сидерова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4981-НС. 
Благодаря, госпожо Стефанова. 
Следващ докладчик е госпожа Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви  вх. № НС-06-

9 от 6 февруари 2018  г.  Това е писмо от кмета на община Бяла, 
област  Варна,  като  приложено  са  ни  изпратили  заповеди  и 
протоколи във връзка с изпълнението на нашето Решение № 4972-
НС. За сведение ви го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева. 

Следващ докладчик е госпожа Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № НР-14-3 от 01.02.2018 г. от кмета на район „Слатина“, 
с  искане  на  разрешение  за  отваряне  на  запечатано  помещение,  в 
което  се  съхраняват  книжата  от  Националния  референдум, 
произведен на 27 януари 2013 г. 

Извърших  проверка  по  телефона  в  община  Слатина  и  се 
установи,  че  в  това  помещение  се  съхраняват  само  книжата  от 
националния референдум през 2013 г. и това са последните книжа, 
които  се  съхраняват  на  територията  на  района,  поради  което  ви 
предлагам  писмо  с  идентичен  текст  като  на  колегата  Бойчо 
Арнаудов, че те могат да отворят помещението и да спазят Решение 
№ 103-НР от 2013 г. на ЦИК. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 
С това изчерпахме точка втора от дневния ред. 

Преминаваме към точка трета: 
3.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 
Първи докладчик е господин Сюлейман – заповядайте. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря ви. 
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-17 от 2 февруари 2018 г. в 

Централната избирателна комисия е постъпило искане за изплащане 
на  възнаграждение  на  членовете  на  общинската  избирателна 
комисия  –  Момчилград,  област  Кърджали,  за  проведено  едно 
заседание на 31 януари 2018 г. и за едно дадено дежурство на 30 
януари. 

На  проведеното  заседание  на  31  януари  за  присъствали  9 
членове  от  състава  на  комисията,  в  т.ч.  председател,  заместник-
председател,  секретар  и  6  членове.  Заседанието  е  проведено  на 
основание Раздел І, т. 1, букви „б“ и „г“ от наше Решение № 2901-
МИ от  5  ноември 2015  г.,  като  на  това  заседание  предсрочно  са 
прекратени  пълномощията  на  общински  съветник  от  листата  на 
политическа партия „Движение за права и свободи“ на основание чл. 
30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА. Със 
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същото  решение  е  обявен  и  за  избран  за  общински  съветник 
следващият от листата на ПП „ДПС“. 

Към  искането  са  приложени  както  решението,  което 
докладвах, така и протоколът за проведеното заседание. 

Дежурството е дадено на 30 януари 2018 г. от председателя и 
секретаря  на  комисията  и  то  е  във  връзка  с  подготовката  на 
материалите за проведеното заседание на 31 януари 2018 г.  

Това  искане  е  преминало  през  предварителен  контрол,  за 
което има издаден контролен лист от нашия финансов контрольор, 
като  към  това  е  приложена  счетоводна  справка  за  размера  на 
исканите възнаграждения,  с оглед на което предлагам да одобрим 
изплащането  на  възнагражденията  на  членовете  на  общинската 
избирателна  комисия  –  Момчилград,  област  Кърджали,  за 
проведеното  заседание  на  31 януари,  и  за  дадените  дежурства  от 
председателя и секретаря на 30 януари 2018  г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Сюлейман. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение. 

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

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

Предложението се приема. 
Колеги,  тъй като вторият докладчик по тази точка е  извън 

залата, преминаваме към следващата точка: 

4. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на предходно заседание ви 
докладвах за сведение писмото от Държавната агенция „Електронно 
управление“, с което беше обективирано искане за предоставяне на 
документи по междинен отчет. По резолюция на председателя беше 
възложено на счетоводството. 

В  папка  с  моите  инициали  са  подготвените  документи  в 
изпълнение  на  писмото  от  за  главен  счетоводител  госпожа  Ганка 
Герасимова, включително и проект на писмо, изготвено от госпожа 
Манолова,  с  което да  изпратим исканите  документи за  целите  на 
междинния  отчет,  като  аз  предлагам  в  писмото  да  не  се  пише 
„съгласно текста“,  а изчерпателно да е изброено какво се прилага 
като  бройка.  Те  го  искат  в  споделеното  пространство,  но  трябва 
както мисля, че и предния път се обединихме, да бъде изпратено и 
официално това писмо. 

Предлагам да го гласуваме, ако нямате някакви възражения. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Приема се. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Отново на предходно заседание за 

запознаване докладвах  вх.  № ЕП-03-1/3 от 5 февруари 2018 г.,  а 
именно  това  е  докладът  от  заседание  на  Работна  група  „Общи 
въпроси“, проведено на 2 февруари 2018 г. 

Колеги, аз се запознах с писмото и в частта по т. 5, в която ни 
информират за реформата в избирателното право на  Европейския 
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съюз. Изразявам мнение като докладчик, че следва да го приемем за 
сведение  и  да съобразим при бъдещи искания за становища. 

Само накратичко тук се сочи, че на 16 февруари 2018 г. ще 
бъде организирана дискусия по седем те точки, дефинирани в нон-
пейпъра  на  Естонското  председателство  от  2017  г.,  по  които 
постигането на съгласие изглежда възможно. Това е по отношение 
на реформата на изборното право на Европейския съюз,  по която 
част ние традиционно взимаме отношение. 

Това е моето мнение като докладчик. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги? – Моля, продължете, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писма с вх. № 

ЦИК-07-26 от 7 февруари 2018 г. и ЦИК-07-26/1 от 8 февруари 2018 
г.,  като  това  е  покана  за  традиционната  15-та  конференция  на 
органите за управление на изборите на тема „Сигурност в изборите“, 
която ще се проведе в периода 19-20 април 2018 г. в Норвегия. Това 
е  под  егидата  на  Венецианската  комисия  и  знаете,  че  ние 
традиционно участваме като Централна избирателна комисия, като 
съгласувано и с председателя, госпожа Алексиева е изявила желание 
за участие, аз също заявявам. До момента също госпожа Нейкова и 
госпожа Матева – знаете, че ние традиционно участваме от ЦИК, и 
ако някой друг изявява желание, да гласуваме с оглед организиране 
на участието ни в този висок форум във връзка с изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 
виждам  други  предложения.  Винаги  могат  да  се  направят  други 
предложения. Нека на този етап да гласуваме. 

Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  против – 1 (Емануил 
Христов).  

Предложението се приема. 
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева. 
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

сведение вх. № НС-14-2 от 06.02.2018 г.  Писмото е подписано от 
кмета на община Видин. Пристигнало е в оригинал. С наше Решение 
№ 4977-ЕП/НС/МИ от 6 февруари 2018 г. Централната избирателна 
комисия е разрешила отваряне на запечатаното помещение, така че 
го докладвам за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад преписка с 

вх. № ЦИК-02-2 от 22 януари 2018  г. по повод постъпила заявка по 
запитване  от  Националния  съвет  на  Словакия,  която  ни  беше 
препратена  от  главния  секретар  на  Народното  събрание  за 
предоставяне на информация само по т.г. 3 и 4 от запитването. 

Припомням:  точки  3  и  4  съответно  са:  Какви  са 
статистическите данни за избирателната активност?  Искането е  за 
период  от  три  години  преди  въвеждането  на  възможността  да  се 
гласува извън страната до настоящия момент. И какви са разходите. 

На предишно заседание – на заседанието на 1 февруари 2018 
г., докладвах проект за отговор на това писмо. Остана за обсъждане, 
тъй като информацията по него е обемиста. Извършил съм корекции 
в текста на това писмо, което ви предложих тогава, като всъщност 
сме допълнили с данните за гласуването след 1991 г., т.е. за периода 
от 1991 г. до 1996 г. 

Съответно  таблиците  са  коригирани,  като  е  отпаднала 
колоната  „Избирателна  активност  в  проценти“,  тъй  като  ние  не 
можем да дадем такива данни, доколкото данните за избирателната 
активност  се  отчитат  само  за  територията  на  страната.  Затова 
изрично  сме  пояснили,  че  посочените  данни  са  в  абсолютни 
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стойности по съответно: брой граждани с избирателни права; брой 
граждани  гласували  в  страната  и  брой  граждани гласували  извън 
страната. 

Това са корекциите, които съм извършил. По отношение на т. 
4 не съм правил промени. Там предложението ми е да предоставим 
само данните, които имаме и това е всъщност за цената на 1 брой 
бюлетина в изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г. и 
изборите за народни представители през 2017  г., съответно броя на 
изпратените извън страната бюлетини. Останалата информация би 
следвало  да  бъде  потърсена  от  Министерството  на  финансите  и 
Министерството на външните работи. 

Предлагам  да  одобрим  така  изготвения  проект,  ако  няма 
предложения  за  корекции  или  да  изпратим  поисканата  от  нас 
статистическа информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имате ли 
коментари по това писмо? – Не виждам. 

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

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

Предложението се приема. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  продължавам  с  още  един 

кратък доклад. Той е по преписка с вх. № ПВР-09-24 от 6 февруари 
2018 г., от прокурор завеждащ отдел „Досъдебен“ във Върховната 
касационна прокуратура. Тази преписка е постъпила в Централната 
избирателна  комисия  като  копие.  Иначе  е  предназначена  за 
административния  ръководител  на  Окръжна  прокуратура  –  гр. 
Силистра.  Указанието  е  да  се  изиска  преписка  на  Районна 
прокуратура  –  Силистра,  и  да  се  осъществи  инстанционен  и 
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служебен  контрол  от  прокуратурата  по  отношение 
законосъобразността  и  обосноваността  на  Постановление  от  5 
януари 2018  г. за отказ да се образува досъдебно производство. 

Посоченото  постановление  е  било  на  мой  доклад  след 
уведомяването на Централната избирателна комисия – докладвано е 
на 16 януари 2018  г. За сведение, разбира се, тъй като преписката е 
изпратена при нас само за информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, следващ докладчик по тази точка е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
писмо  с  вх.  №  НС-06-8  от  1  февруари  2018  г.,  подписано  от 
заместник-кмета на Столична община госпожа Ралица Стоянова и 
секретаря  на  Столична  община  Светозар  Ерменков,  с  което  ни 
уведомяват,  че  са  отворили  помещението,  в  което  се  съхраняват 
изборните книжа и материали от изборите на 5 октомври 2014 г. за 
народни представители, и всички съхранявани книжа и материали са 
предадени на унищожаване. 

Към писмото е приложен констативен протокол от комисия 
от  11  души,  която  е  отворила  помещението,  констатирала  е,  че 
книжата  и  материалите  са  в  добро  състояние,  запечатани  и 
пликовете, и кашоните, и торбите. Това е намерила в помещенията. 
След което кашоните и чувалите са извадени и длъжностните лица 
са  ги  натоварили и  са  отнесени за  унищожаване  –  изгорени са  в 
столично  предприятие  за  третиране  на  отпадъци.  Отразено  е  в 
протокола, че са изгорени изборни книжа и материали 1568 чувала и 
изборни книжа и материали 66 броя кашони. 

Освен това приемо-предавателният протокол на площадката, 
там където е станало унищожаването на книжата и материалите, със 
съответните кантарни бележки, където са отразени макулатурата в 
килограми,  и  Заповед  СО-А-18-РД-91-18  от  16  януари,  с  която  е 
определена комисията, натоварена да унищожи неценните книжа и 
материали. 
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Този текст ви го докладвам за сведение и ви моля да одобрите 
писмо със следното съдържание: че молим Столична община да ни 
изпрати акта, който е създаден въз основа на Закона за националния 
архивен фонд и  Наредбата за реда, организирането, обработването, 
експертизата,  съхраняването  и  използването  на  документите  в 
учрежденските  архиви  на  Държавна  агенция  „Архиви“  при 
Министерския  съвет,  както  и  описа  на  неценните 
общоадминистративни  документи  от  произведените  избори  за 
народни  представители  на  5  октомври  2014  г.,  подготвени  и 
предадени  за  унищожаване,  и  съответния  акт  за  ценните  книжа, 
съгласно наше  Решение № 1399 от 6 януари 2015 г. и Решение № 
826-НС от 3 септември 2014 г., тъй като всички останали общини, 
когато  извършват  архивиране  по  решението,  което  сме  дали  за 
архивиране  и  унищожаване  на  неценните,  всички  други  общини, 
когато  извършват  архивиране  и  отделяне  на  неценните  книжа  и 
материали за унищожаване, създават именно тези актове, които се 
искат  съгласно  Закона  за  държавните  архиви.  Поради  това  да  ги 
помолим и те да изпратят своите актове. (Реплики.) 

Ние сме им разрешили с Решение № 4939 от 2017 г., но сме 
им разрешили за архивиране и унищожаване на неценни материали. 
И те когато извършват тая дейност, трябва да съставят съответните 
актове. Всички други общини подготвят такъв тип решения. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 
коментари? (Реплики.) 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Те са ни направили нарочно искане 
за отваряне, за да бъдат архивирани и унищожени неценните, и ние 
сме им разрешили да отворят.  Даже имаме грешка в решението – 
препратили сме ги към отдел „Държавен архив“ – Шумен, вместо 
София. 

В констативния протокол са  намерени и пликове,  които са 
били залепени. Те така са ги запечатали, че са били залепени – дали 
с  тиксо,  дали  с  лепило  не  е  описано.  И  пише,  че  са  унищожени 
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чувалите и кашоните. В кашоните не знам какво е имало – може би 
други остатъчни материали. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Два въпроса се 
поставят  сега.  Когато  пращаме  писма,  да  пишем  протоколните 
решения на ЦИК, защото така лесно се осигурява проследимост, а 
иначе да си напишем Решение № 4939. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добре,  вие  искате  да  добавя,  че 
отварянето е извършено въз основа на наше решение – нямам нищо 
против. Добре, след 2018 г. ще пиша: протоколно решение, защото 
днес гласуваме писмото, и наше Решение № 4939, моля и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване. 

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,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви две писма от 

община Ямбол с вх. № ЕП-06-15 от 7 февруари 2018  г., и от Район 
„Северен“ – Пловдив с вх. № ЕП-06-13 от 23 януари 2018 г. Писмото 
на Район „Северен“ е на хартия, а по-рано е дошло в електронен вид, 
с изпратени декларации по чл. 408, ал. 1 и чл. 359, ал. 1 от Изборния 
кодекс. За сведение. 

И също за сведение ви докладвам писмо с вх. № ПВР-06-5 от 
1 февруари 2018 г. на кмета на община Етрополе, с което ни изпраща 
своята  заповед,  с  която  е  определил  комисия,  която  да  отвори 
охраняемото  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни книжа  и 
материали  от  Националния  референдум  по  искане  полицията. 
Приложен  е  протокол  за  отваряне  на  помещението,  описва  се 
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състоянието на книжата, както и че след отварянето и преснемането 
на книжата, те са върнати в чувалите и помещението е затворено. 

За сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 
Следващ докладчик е господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  по  електронната  поща  на  Централната 

избирателна  комисия  с  вх.  № МИ-15-22  от  30  януари  2018   г.  е 
постъпило  писмо  от  общинската  избирателна  комисия  –  Велики 
Преслав, област Шумен, с което писмо ни уведомяват за проведено 
заседание  на  комисията  на  17  януари  2018  г.  Към  това  писмо 
сканирани са приложили протокола от проведеното заседание на 17 
януари, както и взетите две решения, съответно № 219  и № 220. 

С  първото  решение  са  прекратени  пълномощията  на 
общински  съветник  от  листата  на  политическа  партия  „ГЕРБ“  на 
основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, като със същото решение е 
обявен за избран за съветник следващият от същата листа. 

С решение № 220 е регистрирана партия „Движение за права 
и  свободи“  за  участие  в  частичните  местни  избори  за  кмет  на 
кметство с. Кочево, община Велики Преслав на 18 февруари 2018 г. 

Това е за сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Сюлейман. 
Следващ докладчик е госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо от 

общинската избирателна комисия – Кърджали, с вх. № ЧМИ-15-71 
от  7  февруари  2018  г.  Както  виждате,  то  е  адресирано  до 
Печатницата  на  БНБ  с  информация  за  упълномощените 
представители на ОИК за получаване на бюлетините. Приложено е 
сканирано решение № 413 от 6 февруари 2018  г. Те имат специална 
молба да изпратим тези документи на печатницата, тъй като поради 
технически проблеми не успяват да го направят. 
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Във връзка с това ви предлагам да изпратим на печатницата 
цялата  събрана  досега  информация  за  упълномощените 
представители от ОИК и от общините за получаване на бюлетините. 
Обобщена  справка,  към  момента  събрана,  е  публикувана  във 
вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам 

всички  писма,  които  са  публикувани  във  вътрешната  мрежа  и 
съдържат  заявки  за  отпечатване,  информация  за  упълномощените 
представители на общинските избирателни комисии и на общините 
за  получаване  на  бюлетините,  както  и  информация  за  одобрени 
предпечатни  образци  на  бюлетините  за  частичните  избори  на  18 
февруари 2018 г. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-345 от 8 февруари 2018 
г. от „Виваком“. То е по повод на наше запитване и проявен интерес 
от страна на Централната избирателна комисия за свободни сгради и 
помещения на това дружество. Виждате от самото писмо, че няма 
такава възможност и ви го докладвам за сведение и за запознаване. 

Във  връзка  с  наше  протоколно  решение  за  одобряване  на 
предложението за сключване на договор за извършване на преоценка 
на  стоково-материалните  запаси  на  Централната  избирателна 
комисия  в  хода  на  инвентаризацията  и  посочени  в  опис  на 
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материалните  активи  за  преоценка  по  счетоводна  сметка  30-20,  е 
подготвен проект на договор и е публикуван във вътрешната мрежа. 
Лицето конкретно ние го определихме поименно, а тука са вписани 
вече  и  данните  за  възлагане  извършването  на  преоценка  по 
справедлива  оценка  на  материалните  запаси  за  многократна 
употреба,  посочени  в  приложение  към  договора  и  описани  по 
счетоводна  сметка  30-20.  Виждате  размера  на  възнаграждението. 
Ние одобрихме разход да 150 лв. Размерът на възнаграждението е 
120 лв. 

Предлагам да одобрим проекта и да възложим сключването. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

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

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

Предложението се приема. 
Следващ докладчик е господин Баханов. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-08-1 от 

23  януари  2018  г.,  както  докладвах  на  предходно  заседание,  в 
Централната избирателна комисия е постъпило писмо от Окръжен 
съд – Благоевград, по гражданско дело № 245, което е насрочено за 
15  февруари 2018  г.  Изискват  справка  относно  лицето Владислав 
Лехчански с посочено ЕГН – за какви парламентарни избори е бил 
издигнат като местен кандидат и в какво качество през периода от 
началото на 2011 г.  до момента на издаване на справката и както 
представител на коя партия е бил, ако е бил издиган. 
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На  предходно  заседание  гласувахме  писмо  до 
„Информационно  обслужване“  АД,  с  което  им  препратихме 
искането на Окръжния съд в Благоевград, с молба за предоставяне 
на такава информация. Изходящият № на нашето писмо е НС-00-4 
от 30.01.2018 г.  

С писмо с вх. № ЧМИ-00-4 от 30.01.2018  г. (не знам защо е с 
индекс  ЧМИ,  след  като  индексът  е  НС)  е  получен  отговор  от 
„Информационно обслужване“ АД  по отношение на това  лице – 
Владислав Лехчански. То е проверено за участник като кандидат в 
парламентарните избори, произведени от 2011 г. до момента, като 
резултатите  са:  през  2013  г.  не  е  идентифицирано като кандидат, 
през 2014 г. е кандидат в Кюстендил под № 2 в кандидатската листа 
на политическа партия „Атака“ и е записано, че през 2016 г. лицето 
не е идентифицирано като кандидат. 

Свързахме се по телефона с  „Информационно обслужване“ 
АД, тъй като през 2016 г. не е имало парламентарни избори, а имаше 
президентски избори и референдум. Оттам казаха, че става въпрос за 
техническа грешка и  с допълнително писмо ще ни опишат, че за 
2017  г.  не  е  регистрирано  като  кандидат  и  че  става  въпрос  за 
техническа  грешка.  Всеки  момент  ще  бъде  изпратено  такова 
допълнително писмо от „Информационно обслужване“ АД. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  да  изпратим  отговор  до 
Окръжния съд  в  Благоевград,  имайки предвид факта,  че  делото е 
насрочено  за  15 февруари 2018  г.,  с  което  да  им предоставим и 
справката,  която ни е направена от „Информационно обслужване“ 
АД,  т.е.  тази справка ще бъде инкорпорирана в нашето писмо до 
Окръжния  съд  в  Благоевград,  че  лицето  през  2013  г.  не  е 
регистрирано, през 2014 г. е регистрирано в МИР № 2 – Кюстендил в 
кандидатската листа на ПП „Атака“, и през 2017 г. не е регистрирано 
като кандидат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  
Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Следващ докладчик е госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЧМИ-00-6 от 8 февруари 2018  г. Аз също не смятам, че би 
следвало  да  бъде  ЧМИ,  тъй  като  то  касае  по-скоро  проверка, 
извършена въз основа на протоколно решение на ЦИК за лице, което 
има влязла в сила присъда, което е осъдено за период от две години 
да  не  заема  държавни  и  общински  длъжности,  свързани  с 
упражняване  на  избирателни  права.  Това  е  писмо  от  районна 
прокуратура – Каварна,  което ви е докладвано в заседанието на 1 
февруари от колегата Нейкова – беше на мой доклад. 

И във връзка с това писмо от Районна прокуратура – Каварна, 
ние  сме  изпратили  до  „Информационно  обслужване“  АД,  което 
поддържа регистрите на Централната избирателна комисия, да бъде 
извършена  проверка  дали  лицето  е  избрано  на  някаква  такава 
длъжност,  като  с  писмото,  което  ви  докладвам,  „Информационно 
обслужване“ АД ни връща отговор, че лицето е било кандидат за 
общински съветник в изборите през 2015 г., но политическата сила, 
от която е било кандидат,  няма избрани общински съветници, т.е. 
няма и вариант, при който евентуално да бъде обявен за избран до 
края на мандата на този общински съвет. 

Писмото е във вътрешната мрежа в моята папка. 
Другата  информация  е,  че  лицето  е  било  включено  и  в 

списъка  на  лицата,  подкрепящи  регистрацията  на  независим 
кандидат  за  кмет  на  община  Каварна.  Този  кандидат  също  не  е 
избран. В друго качество – като наблюдател, анкетьор, представител 
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на партия и коалиция,  член на районна,  общинска или секционна 
избирателна комисия не е бил назначаван. 

Във  връзка  с  това  съм подготвила  едно  писмо до  Районна 
прокуратура – Каварна, с което ги информираме, че сме пристъпили 
към изпълнение на присъдата, включили сме лицето в регистъра на 
лицата,  лишени  от  правото  да  заемат  държавни  и  общински 
длъжности,  свързани  с  избирателни  права,  който  се  води  от 
Централната избирателна комисия. Информирам ги, че към момента 
това лице не е избрано и че оттук-нататък след като вече е включено 
в регистъра за времето на изтърпяване на присъдата, а именно две 
години,  ще  бъде  проверявано  периодично  дали  не  се  е 
кандидатирало в някои от следващите избори. 

В  този  смисъл  ви  моля  да  гласуваме  отговор  до  Районна 
прокуратура – Каварна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  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,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Следващ докладчик е господин Христов. 
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папката с моите инициали има едно писмо с № ЦИК-00-344. Можете 
да се запознаете с него, но тъй като е дълго, ще ви го преразкажа с 
по-малко думи. 

Писмото е от кмета на община Лясковец във връзка с едно 
питане до нас, което касае Закона за политическите партии. Именно 
той  ни  пита,  тъй  като  е  получил  писмо  от  представителя  на 
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политическа  партия  „Атака“  в  гр.  Лясковец  за  помещение  в 
общината.  Той цитира двете  възможности,  поради  които може да 
предоставя помещения, като първата възможност е ако партията е 
парламентарно  представена  и  има  своя  парламентарна  група  в 
Народното  събрание  или  пък  има  достатъчен  брой  народни 
представители, които да образуват парламентарна група. 

Правилно посочва, че ПП „Атака“ не е участвала фактически 
самостоятелно  в  изборите,  а  в  коалиция,  като  де  факто 
представителите на политическа партия „Атака“ са седем народни 
представители. 

Втората възможност, поради която той може да предостави 
помещение,  това  е  ако  парламентарната  партия  на  последните 
избори е спечелила повече от 1 % от гласовете на избирателите. И 
пак посочва,  че  поради това,  че  партията  е  участвала в  коалиция 
„Обединени  патриоти“,  са  спечелили  общо  9,31  на  сто  от 
действителни гласове или общо 27 мандата. 

Кметът  иска  от  Централната  избирателна  комисия  да  му 
кажем  как  да  определи  какъв  е  процентът  на  гласувалите  за  ПП 
„Атака“, за да може да им предостави помещение. 

Този въпрос и друг път е идвал при нас. Де факто формално 
казано  той не  касае  Централната  избирателна  комисия дотолкова, 
доколкото  е  свързан  със  Закона  за  политическите  партии,  но  тук 
въпросът е ние да кажем какви са гласовете. 

Аз предлагам да отговорим с едно сравнително кратко писмо, 
като обясним на кмета, че де факто ние не разполагаме и няма как да 
разполагаме  с  данните  за  действителните  гласове,  подадени  за 
политическа партия „Атака“, но би могъл според мен да използва 
това, че 27 депутати представляват 9,31 на сто, за 7 депутати може 
да се намира какъв е процентът и да се види, че е над 1 %. Но не 
знам дали е редно все пак ние да даваме такива обяснения. 

Вариантите са два, но е най-лесно да кажем, че Централната 
избирателна  комисия  не  разполага  с  информация  за  партиите  в 
коалицията и не е работа на ЦИК да определя това. Така че ще бъде 
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вторият вариант, че Централната избирателна комисия не разполага, 
тъй като няма такива данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  отговор  в  този  смисъл…. 

(Реплики.) 
Отменям гласуването, колеги. (Коментари и уточнения извън 

микрофона.)
Колеги, след обсъждане отново подлагам на гласуване този 

отговор. 
Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова), против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Колеги, връщаме към точка трета от дневния ред: 
3.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря ви, че върнахте точката. 
Вх. № МИ-27-18 от 06.02.2018  г. – искане за изплащане на 

възнаграждения от общинската избирателна комисия – Дупница, за 
заседания, проведени на 26 и 31 януари 2018 г. И двете заседания са 
за  прогласяване  на  следващи от  листата  на  „ГЕРБ“  в  Общинския 
съвет. Имат основание заседанията. 

И две дежурства, които са в дните, предхождащи заседанията 
–  съответно  на  25.01.2018  г.  и  30.01.2018  г.  –  също  е  оправдано 
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искането  за  секретаря,  който  е  подготвил  документите  за 
заседанията. 

Предлагам  да  се  изплатят  възнагражденията.  Имаме 
контролен лист за предварителен контрол и счетоводна справка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
Господин Ивков, заповядайте. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, преписката е с № МИ-27-4-1 от 

07.02.2018  г.  Искането  е  от  Куклен  –  да  им  е  честито  на 
младоженците,  както  се  казва.  Така  се  казва  тази  преписка. 
(Оживление.) 

Сключили са брак двама колеги. Комисията се е събрала, за 
да  изпрати  на  ЦИК  молбата  им,  за  да  вземем  решение  ние.  Ние 
взехме  решение,  но  според  мен  заседанието  е  било  абсолютно 
необосновано и ненужно, защото е трябвало да познава Изборния 
кодекс  и  да  изпрати  директно  на  ЦИК  оставката  си.  Така  че 
предлагам  да  не  се  изплати  възнаграждение,  а  се  надявам  да 
отхвърлите предложението ми. (Оживление.)

Също  така  и  две  командировъчни  за  двама  членове  на 
комисията, които имат заповед за командировка: Светослав Китов и 
Васил  Стефанов,  така  че  ако  все  пак  се  плати  заседанието, 
присъствали  са  председател,  заместник-председател,  секретар  и 
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шестима членове и е с дата 12.01.2018 г. Има контролен лист, има и 
счетоводна справка. 

Предложението  ми  е  да  се  откаже  изплащането  на  това 
заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз предлагам да се изплати 

възнаграждението  на  колегите,  защото те  са  се  събрали  по повод 
постъпило заявление от общински съветник, с което същият подава 
оставка като такъв и съответно констатират, че двама от членовете 
са в несъвместимост, единият от които е подал молба за напускане. 
Поради  което  не  са  взели  решение  за  общинския  съветник, 
изпратили  са  на  Централната  избирателна  комисия  и  съответно 
искат изплащане на възнаграждение за това проведено заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  има  две  предложения.  Подлагам  на 

гласуване да се изплати възнаграждението, а ако това не постигне 
необходимото мнозинство, сме взели второто решение. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов, Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  Йорданка  
Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова),  против –  1  (Ивайло 
Ивков).  

Приема се да се изплати възнаграждението.  

Колеги, преминаваме към новата точка: 
4.а. Доклад относно конкурс за главен счетоводител. 
Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  знаете,  че 
обикновено съм много кратка,  но се извинявам предварително, че 
докладът  ще  бъде  малко  по-дълъг.  Съжалявам,  но  е  заради 
важността на въпроса. Докладът е свързан с Комисията за подбор на 
кандидати  за  главен  счетоводител.  Искам  да  изслушате  какво  се 
случи, за да ни одобрите работата, която беше доста напрегната. 

На 1 февруари 2018 г. в изпълнение на протоколно решение 
на  Централната  избирателна  комисия,   комисията  се  събра  и 
разгледа  подадените  в  срок  документи.  Всичко  е  качено  в  моята 
папка за днешното заседание. 

Относно  документите  на  кандидатите  за  участие  в 
процедурата  за  заемане  длъжността  „главен  счетоводител“  в 
Дирекция „Администрация“, документите за участие в процедурата 
бяха  подадени  само  от  двама  кандидати,  а  именно:  Светла 
Върбанова Бодова и Орфей Цветанов Флоров. Беше установено, че 
кандидатът Светла Върбанова Бодова не е подала всички изискуеми 
документи,  както  и  не  отговаря  на  минималното  изискване  за 
заемане  на  длъжността.  Кандидатката  нямаше  минималния 
професионален  опит  пет  години на  длъжност  и  стаж като  главен 
счетоводител,  което  беше  изискване.  Затова  един-единствен 
кандидат  премина първата бариера, първата стъпка по методиката 
ни за допустимост. 

На 7 февруари 2018  г.,  т.е. вчера, се събрахме доста рано, 
защото се оказа, че в отпуска на госпожа Бойкинова на 5-ти и 6-ти, 
госпожа Бодова е донесла извън срока представени декларации по т. 
4  и  т.  5  от  обявлението  за  процедурата,  но  така  или  иначе, 
независимо,  дори и  да  се  разгледат  тези  декларации,  тя  така  или 
иначе  няма  изискуемия  стаж,  свързан  с  това  да  бъде  пет  години 
главен счетоводител преди това. 

В 9,45 ч. в изпълнение на протоколното ни решение в състав, 
след като предния ден госпожа Катя Иванова се обади, че не е добре 
и след заповед от госпожа председателката за заместване на госпожа 
Катя Иванова с резервния ни член – Владимир Пенев, комисията се 
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събра и разгледа още веднъж методиката.  Имаше три варианта на 
тестове и казуси, практически задачи за провеждане на втория етап 
на процедурата и в 10 ч. тук, в зала № 42, се проведе вторият етап на 
процедурата за подбор за длъжността. 

Аз, като заместник-председател на ЦИК и като председател 
на комисията, представих на членовете и на кандидата методиката за 
провеждането. Той се подписа на методиката, че е запознат. 

Първият  етап  беше:  той  изтегли  Вариант  №  1  на  тест  и 
практически  задачи  от  подготвените  и  запечатани  в  непрозрачни 
пликове  три  варианта.  Членовете  на  комисията  подписаха 
изтегления  екземпляр  и  той  пристъпи  към  решаване.  Господин 
Флоров остана в залата в присъствието на квестор. Много бързо сам 
уведоми квестора,  че е готов и след приключването на този етап, 
комисията  се  събра,  извърши  оценка  на  отговорите  на  теста  и 
установи  резултат  от  12  точки  на  теста  при  минимум  10  точки. 
Просто уведомявам ЦИК по методиката. Максимумът е 19 точки. 

Подчертавам това, което не е в протокола, но не бяха решени 
двете практически задачи накрая, които фактически отразяват много 
подробно възможностите на главния счетоводител. 

На кандидата беше предоставен решения от него тест, вече 
оценен  по  методиката,  за  коментар  с  комисията.  Оценката  на 
кандидата е вписана върху попълнения от него екземпляр на тест и е 
подписан от членовете на комисията. Така или иначе обаче тези 12 
точки му бяха достатъчни за преминаване към третия етан, а именно 
разговор с комисията. 

В 13 ч. комисията проведе интервю с допуснатия кандидат, 
като за  целта кандидатът попълни трите си имена, попълни петте 
броя формуляри, които са за преценка на кандидата от комисията. 
Качили сме в мрежата и протокола,  тъй като стенографката  беше 
така  добра  много  бързо  да  го  предостави  тази  сутрин,  за  да  се 
запознаете с него. 

След приключване на интервюто комисията за провеждане на 
процедурата за подбор фактически оцени следното: както ви казах 
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от тази процедура по изслушването, господин Флоров има 23 точки 
от възможни 44 точки – говоря за тази процедура по изслушването. 

След приключване на процедурата за подбор за заемане на 
длъжността  „Главен  счетоводител  на  ЦИК“,  въз  основа  на 
получения  резултат  комисията  не  одобрява  кандидата  и  ви  моля, 
след като разгледате нещата, ако имате, да зададете въпроси и към 
останалите членове на комисията. 

Моля ви да одобрите нашата работа и след това имам още две 
кратки точки към вас. Не го одобряваме и предлагаме на комисията 
да не го одобри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, има ли коментари? 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното 

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  
против – 1 (Емануил Христов).  

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Мусорлиева. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  първо,  много 

благодаря  на  изключително  професионалната  експертиза  на 
четиримата колеги и основно на госпожа Стефанова със специалност 
и счетоводна експертиза. 

На  базата  на  цялата  ни работа  предлагаме  на  Централната 
избирателна комисия да се обяви нов конкурс с малко по-дълъг срок 
– 15 работни дни от обявлението за нов конкурс. Това е втората ми 
точка. Имам още една. (Реплики, уточнения.) 
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Процедурата е много добре подготвена и предложението е да 
се  обяви  нов  конкурс  при  същите  условия.  Всичко,  което  извън 
микрофон обсъждаме с ръководството, ще бъде одобрено, но да има 
време да кандидатстват с обявления в същите два ежедневника, три 
интернет сайта и срокът да бъде 15 работни дни. 

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

Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова), против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, тъй като в хода 

на работата ни се изясниха и административни въпроси и тъй като 
седях  доста  до  късно,  това  е  ирелевантно,  разбира  се,  но  от 
страниците на Министерството на финансите, Дирекция „Държавно 
съкровище“ с едно писмо № ДДС-07 от 22.12.2017 г., което е от 22 
страници, има дата за графици за подаване на Годишния счетоводен 
баланс и на нашата организация датата й е 19 февруари т.г. 

Много  ви  моля  да  поканим  за  изслушване  –  това  е 
предложението на комисията след разглеждане на редица въпроси, 
свързани  с  това,  да  поканим  за  изслушване  изпълняващата 
длъжността главен счетоводител госпожа, за да видим на какъв етап 
е  това  годишно  счетоводно  приключване.  И  ако  има  някакви 
затруднения,  да  предприемем  мерки.  Това  е  въпрос,  който  касае 
Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля на микрофон да си кажете. 
Аз считам, че предложението на комисията, след като казах, че има 
неща, които комисията е видяла, не виждам нищо лошо в това, което 
казвам,  не  виждам  нищо  лошо  в  това  комисията  да  е  запозната 
официално  и  ви  моля,  ако  имате  обструкции,  да  ги  кажете  на 
микрофона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  считам,  че  няма  нищо 
лошо  комисията  по  повод  проведената  процедура  във  връзка  с 
възложената работа с протоколно решение на ЦИК – добре е това, 
което  е  открила.  Аз  лично не  бях  запозната,  но  предлагам не  да 
изслушваме определени лица от администрацията, а може би от това 
да  вземем  повод  и  да  възложим  на  директора  на  Дирекция 
„Администрация“ да запознае комисията как вървят нещата и как се 
подготвят  материалите във връзка с това,  което докладва госпожа 
Мусорлиева. Аз не възразявам да се сведе до знанието на комисията, 
защото така  или иначе то ще подлежи на одобрение от ЦИК и с 
оглед наближаващия срок, но считам, че това е извън работата на 
комисията и считам, че  не е  повод за изслушване на когото и да 
било,  защото  ние реално  не  знаем какво  се  върши.  Може би   се 
подготвят тези неща и може би е добре да приемем доклада с оглед 
наближаващата дата и изтичащия срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
От гледна точка на процедурата, към настоящия момент ние 

одобрихме  работата  на  комисията.  Към  настоящия  момент 
гласувахме и за следващ конкурс. Като водещ заседанието аз няма 
да подложа на гласуване предложението, защото ние не гласуваме 
подобни неща – те са от организационен характер. Иначе напълно 
поддържам  да  направим  съответните  срещи  и  да  видим 
подготовката. Включително се радвам, че Централната избирателна 
комисия  проявява  този интерес, защото наистина сроковете винаги 
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са били 19 февруари и винаги са внасяни тези отчети. Важно е да ги 
гледаме по-подробно, по-детайлно и по-рано. 

Заповядайте. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Преди да го бяхте казала, щях да се 

съглася с госпожа Ганчева и щях да ви улесня. Благодаря. 

Колеги, отиваме към последната точка от дневния ред: 
5. Разни. 
Тук аз имам няколко неща към вас. 
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка „Становище 

Техническа  спецификация“  има  подпапка  „Проект  на  договор“. 
Колеги, моля да погледнете. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване Вариант 1.
Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова),  против – 6 (Георги Баханов, Емануил 
Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Росица  
Матева).  

Уважаеми  колеги,  това  предложение  не  постигна 
необходимото мнозинство. 

Затова, колеги, в момента подлагам на гласуване Вариант 2. 
Режим на гласуване. 
Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Севинч  Солакова),  против  –  3  (Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  
Румяна Стоева-Сидерова).  

33



Предложението се приема. 
Колеги,  подлагам на  гласуване  сключването  на  договорите 

при така определените условия на този договор. 
Режим на гласуване…. (Реплики.) 
Уважаеми колеги, прегласуваме.  
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова), против – 2 (Ерхан Чаушев, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-07-

29-7 от 06.02.2018 г. и ЦИК-07-29-8 от 07.02.2018 г. Всичко това е 
свързано  с  предстоящото  посещение  в  Грузия  и  необходимата 
информация  за  Централната  избирателна  комисия.  Тук  ви  моля, 
колеги, да гласуваме текст, който не е подготвен, но е стандартен: 
Централната избирателна комисия се състои от 23 членове, кога е 
конституирана и кои са основните й правомощия – в рамките на 15 
реда, която информация да бъде предоставена за Грузия. 

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

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

Предложението се приема. 
Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  публикувано  писмото  до 

Държавна  агенция  „Електронно  управление“.  Моля  да  влезете  в 
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папка „Становище Технически спецификации“ – писмото е с дата 
08.02.2018 г. 

(Продължителни коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми  колеги,  след  детайлно  запознаване  с  изготвения 

отговор,  го  подлагам  на  гласуване  ведно  със  становищата  и 
извлечение от протоколите със заличени лични данни. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова),  против – 2 
(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).  

Предложението се приема, благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване да публикуваме на 

нашата интернет страница,  както направихме и преди,  изготвения 
доклад  до  Народното  събрание,  който  беше  внесен  в  Народното 
събрание с анализ на произведените избори 2017 – 2017 г., както и 
внесения  преди  това  доклад  по  отношение  на  симулациите  на 
дистанционно електронно гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, съгласно наше протоколно 

решение от предходни заседания във връзка с курсовете в рамките 
на  A-WEB,  имаме  протоколно  решение,  който  колега  се  заяви 
последващо, да го заявяваме с официално писмо. 
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Предлагам  да  гласуваме  да  изпратим  писмо  с  името  на 
колегата  Баханов,  тъй  като  имаме  протоколно решение,  за  курса, 
който ще се проведе през м. май – рускоезичния курс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, ще изпратим такова писмо. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  с  оглед  протоколното  ни 

решение  от  днес  за  участие  на  представители  на  Централната 
избирателна  комисия,  предлагам да  гласуваме колегата  Баханов и 
госпожа  Мусорлиева  също  заявява  желание  за  участие  в 
конференцията  в  Осло,  Норвегия  под  егидата  на  Венецианската 
комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова),  против – 2 (Ивайло 
Ивков, Румяна Стоева-Сидерова).  

Предложението се приема. 
И господин Баханов. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги,  както преди  малко 

докладвах, пристигнало е писмото от „Информационно обслужване“ 
АД, с което се прави корекцията на техническата грешка, че трябва 
да се чете 2017 г., а не  2016 г. по отношение на лицето Владислав 
Лехчански. Входящият номер е  НС-00-6 от 08.02.2018 г.,  така че 
преписката вече е пълна и може да бъде изпратена на Окръжния съд 
– Благоевград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 
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Свиквам следващото заседание на Централната избирателна 
комисия на 13 февруари 2018 г., вторник, 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева 
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