
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 607

 
На 13 февруари 2018 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н  р е д:

1.  Проект  на  решение относно  предоставяне  на  достъп  до 
обществена информация.

Докладва: Мария Бойкинова
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладват: Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Георги Баханов.

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

Докладва: Мария Бойкинова
3а. Промяна в състава на ОИК - Перущица.

Докладва: Ивайло Ивков
3б.  Предложение до  Президента за  насрочване на  частичен 

избор.
Докладва: Георги Баханов

4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Камелия

Нейкова, Иванка Грозева, Румяна Сидерова, Катя
Иванова, Севинч Солакова, Мартин Райков, 



Георги Баханов
5. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева, Александър
Андреев

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

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Румен 
Цачев, Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 
Севинч Солакова – секретар. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

Колеги, предлагам следния проект на дневен ред:
1. Проект  на  решение относно  предоставяне  на  достъп  до 

обществена информация. Докладчик – госпожа Бойкинова.
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. Докладчик – господин Христов.
3. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 

административнонаказателни  преписки.  Докладчик –  госпожа 
Бойкинова.
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4. Доклади по писма с докладчици: госпожа Ганчева, госпожа 
Нейкова,  госпожа Грозева,  госпожа Сидерова,  госпожа Иванова и 
госпожа Солакова.

5. Разни. Докладчик съм аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Първи беше господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ: Аз  моля  да  ме  включите  в  точката  за 

възнаграждения на ОИК и една промяна в ОИК – Перущица. Обаче 
моля промяната в ОИК да е преди доклади по писма, защото още не 
съм готов с проекта. Всичко е наред, просто трябва да го подготвя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре, господин 
Ивков, в такъв случай това ще бъде точка 3а.

Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моля  да  ме  включите  в  точка 

„Разни”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви, 

господин Андреев. 
Други предложения? Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, да ме включите в точката 

за възнаграждения на ОИК и подготвям един проект за предложение 
до  Президента  на  Република  България  за  насрочване  на  частичен 
избор за кмет на кметство с. Галиче, община Бяла Слатина, област 
Враца,  във  връзка  с  предсрочно  прекратяване  пълномощията  на 
кмета на с. Галиче.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Баханов, това ще бъде нова точка 3б.

Други  предложения?  Не  виждам.  Колеги,  подлагам  на 
гласуване така предложения и допълнен дневен ред. Гласуваме.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  
Севинч Солакова).
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Благодаря. Дневният ред е приет.
Колеги,  днес  по  обективни  причини  отсъстват  от  цялото 

заседание госпожа Цанева, господин Цачев, госпожа Мусорлиева и 
господин  Томов.  Ще  закъснее  по  обективни  причини  госпожа 
Сидерова. За другите отсъстващи колеги нямам информация.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 
позволете ми още два доклада за сведение.

Във вътрешната мрежа в моята папка е публикувано писмо от 
директор  на  дирекция  „Канцелария”  на  администрацията  на 
Президента с вх. № ЧМИ-01-10 от 9 февруари 2018 г.,  с което ни 
изпращат препис от Указ № 33 от 7 февруари 2018 г. на Президента 
на Република България, с който указ Президентът насрочва частичен 
избор за кмет на кметство Семчиново, община Септември,  област 
Пазарджик, на 20 май 2018 г.

И  също  така,  колеги,  в  „Държавен  вестник”,  бр.  14  от  13 
февруари 2018 г. цитираният указ за насрочване на частичен избор е 
обнародван.

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

Точка 1. Проект на решение относно предоставяне на достъп 
до обществена информация.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 
заявление за достъп до обществена информация с вх. № НС-10-1 от 
9 февруари 2018 г. от политическа партия движение „Да, България” 
чрез  председателя  й  Христо  Иванов.  Заявлението  е  подписано  от 
него. В заявлението се казва, че Централната избирателна комисия е 
постановила  пет  решения,  с  които  е  установила  нарушение  на 
забраната на чл. 183, ал. 4, съответно се цитират номерата на тези 
пет решения.

Във връзка с тези решения на основание чл. 24 от Закона за 
достъп до обществена информация молят да им бъде предоставена 
следната информация. Питането е по отношение на всяко едно от 
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гореизброените  решения,  съставял  ли  е  председателят  на  ЦИК 
актове за установяване на административни нарушения и в случай че 
такива  актове  са  издадени,  молят  да  им  предоставим  копие  от 
актовете.

Аз  съм  изготвила  проект  за  решение  за  предоставяне  на 
достъп до обществена информация, като цитирам, че въз основа на 
всяко решение председателят на Централната избирателна комисия в 
законоустановения срок е издал съответните актове за установяване 
на административни нарушения, съответно актове №№ 10, 11, 13, 18 
и 29. 

Информирам  ги  също,  че  актовете  за  установяване  на 
административни  нарушения  са  връчени  по  надлежния  ред  на 
нарушителите  и  ведно  с  цялата  административнонаказателна 
преписка  са  изпратени  до  областния  управител  за  съставяне  на 
наказателни постановления, поради което същите не се съхраняват в 
Централната избирателна комисия и няма как да предоставим копие 
от  същите  и  че  всъщност  актовете  за  установяване  на 
административни  нарушения  изцяло  възпроизвеждат  нашите 
решения, с които явно заявителят се е запознал, те са публични.

Уведомявам  ги,  че  с  писмо  до  областния  управител 
Централната  избирателна  комисия  е  поискала  информация  за 
съставените  актове  и  е  получила  отговор  само  за  акт  №  13.  От 
отговора е видно, че областният управител е издал предупреждение, 
с което нарушителят се предупреждава, че при повторно нарушение 
на  разпоредбата  на  чл.  183,  ал.  4  от  Изборния  кодекс  ще  бъде 
наложено наказание по смисъла на чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс 
– глоба.

Предлагам ви проект за решение. А ако Комисията счита, че е 
следвало да отговорим с писмо в същия смисъл, съм съгласна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 
госпожо Бойкинова, благодаря за доклада.

Колеги, госпожа Бойкинова се е запознала в детайл и изрази 
юридическото  становище,  но  следва  да  си  спазим  и  Вътрешните 
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правила.  Нека  да  направим  една  комисия,  аз  съм  убедена,  че 
комисията ще се изкаже в същия смисъл, в който госпожа Бойкинова 
го представи.

Моля вашите предложения за комисия.
Колеги,  извън  микрофон  предложенията  бяха  за  госпожа 

Бойкинова  и  юрисконсултите  от  нашата  администрация  -  главен 
юрисконсулт  Николай  Желязков  и  юрисконсулт  Милена 
Радославова.

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин  
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова); против – 1 (Ивайло Ивков).

Заповядайте за отрицателен вот, господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  гласувах  против  комисия,  защото  е 

ясно,  че  трябва  да  вземем  решение  и  да  дадем  поисканата  ни 
информация,  задължени  сме.  Комисията  и  организирането  на 
каквито и да е структури вътре в Централната избирателна комисия 
вътрешна техническа дейност на Централната избирателна комисия 
и се налага тогава, когато имаме спорове и не е ясно какво решение 
ще вземем, за да се проучи от колегите от Комисията по-детайлно 
казусът. В случая не е налице нуждата от комисия и трябваше да се 
произнесем с решение днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков.

Колеги,  преминаваме  към  точка  втора  от  дневния  ред  – 
доклади относно искания за изплащане на възнаграждения. Първи е 
господин Христов. Заповядайте, господин Христов.

Точка  2.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 
Колеги, постъпило е искане от Общинската избирателна комисия – 
Антоново,  област  Търговище,  за  изплащане на  възнаграждение  за 
проведени заседания  и  дежурства.  Тези заседания  и  дежурства  са 
проведени  във  връзка  с  освобождаването  на  един  общински 
съветник  по предложение на  председателя  на  Общинския съвет  в 
Антоново  поради  това,  че  този  общински  съветник  на  четири 
поредни  заседания  е  отсъствал  безпричинно,  без  да  уведоми  за 
отсъствието си. Поради тази причина председателят на Общинския 
съвет  изпраща  писмо  до  Общинската  избирателна  комисия  този 
общински съветник да бъде освободен и да бъде обявен за избран 
следващият.

В  тази  връзка  на  30  януари  е  проведено  дежурство  от 
председател,  заместник-председател  и  секретар  за  получаване  на 
това писмо от председателя на Общинския съвет и за подготвяне на 
документация за провеждане на заседание на следващия ден, 31-ви. 

На  31  януари  е  проведено  в  заседание,  на  което  са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 
членове.  На  това  заседание  Общинската  избирателна  комисия  е 
взела решение да уведоми писмено лицето за полученото писмо с 
предложение  за  освобождаването  му  и  да  поиска  обяснение  от 
лицето. 

На 5 февруари е проведено дежурство отново от председател, 
заместник-председател  и  секретар  във  връзка  с  разглеждане  на 
случая  с  този  общински  съветник  след  уведомяването  му  и  за 
подготовка на заседание на следващия ден, на 6 февруари.

На  6  февруари  е  проведено  заседание  с  присъствали 
председател, заместник-председател, секретар и 7 членове. На това 
заседание са взели решение да бъде освободен поради отсъствия от 
заседания общинският съветник и на негово място да бъде обявен 
следващият в листата за общински съветници.

На 7 февруари е проведено дежурство отново от председател, 
заместник-председател и секретар за подготовка на удостоверение 
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на  новия  член  на  Общинския  съвет,  за  изготвяне  на  протокол  от 
заседанието  от  предната  вечер  и  за  подготовка  на  писмо  до 
Централната избирателна комисия за извършените действия.

Както се вижда, работата е малко разтеглена във времето, но 
във всеки случай всичко е законно, затова предлагам Централната 
избирателна комисия да вземе решение за изплащането на тези три 
дежурства и две заседания на членовете, които изброих.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Принципно ще гласувам „за”, обаче 
не може протоколът от заседание да се изготвя след заседанието или 
няколко дена след това. Да се укаже на колегите по телефона. Какво 
значи на следващия ден да правят протокол, той се прави по време 
на заседанието и има изричен текст в Изборния кодекс. Иначе ще 
подкрепя предложението на колегата Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Не е само за протокола, дежурството 
е  да  изготвят  и  писмо до Централната  избирателна  комисия  и  да 
изпратят цялата документация.

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

предложение.
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,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева,  Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря. 
Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Искане с вх. МИ-27-20-1 от 9 февруари 

2018 г. от Общинската избирателна комисия – Хисар, за изплащане 
на възнаграждение за членовете, присъствали на заседанието на 28 
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януари  2018  г.,  а  именно:  председател,  заместник-председател, 
секретар и 7 членове.

Заседанието  е  имало  основание  –  писмо,  постъпило  в 
деловодството  на  ОИК  –  Хисар,  от  председателя  на  Общинския 
съвет,  с  което  предоставя  документи,  отразяващи  отсъствията  на 
общинския съветник Пенка Гешева и ги сезира да вземат решение на 
основание  чл.  30,  ал.  6.  Комисията  е  дала  тридневен  срок  за 
становище  на  заинтересованото  лице.  Проведено  е  заседанието  в 
този състав, поради което следва да се изплати възнаграждение.

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

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова); против – 1 (Росица Матева).

Благодаря, господин Ивков.
Следващ докладчик е господин Баханов. Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-23 от 12 февруари 2018 г. в 

Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  искане  от 
Общинската  избирателна  комисия  –  Бяла  Слатина,  подписано  от 
председателя и секретаря на комисията и подпечатано с печата на 
същата.

Колегите  желаят  да  им  бъдат  изплатени  възнаграждения 
както  следва.  На  първо  място,  във  връзка  с  насроченото  съдебно 
заседание във Върховния административен съд на 24 януари 2018 г. 
е  дала  дежурство  председателят  на  Общинската  избирателна 
комисия Цветелина Илиева за изготвянето на писмено становище по 
касационната жалба.
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На 7 февруари 2018 г. отново председателят на комисията е 
дала  дежурство  във  връзка  с  подготовка  на  материалите  за 
провеждане заседание на комисията на следващия ден.

На следващия ден, 8 февруари 2018 г., видно от приложения 
протокол № 46 е проведено заседание на Общинската избирателна 
комисия – Бяла Слатина, на което е взето решение № 229, с което 
колегите  са  решили  да  изпратят  на  Централната  избирателна 
комисия и председателя на Общинския съвет – Бяла Слатина, препис 
от  тяхно  решение  от  6  октомври  2017  г.,  с  което  са  прекратени 
предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Галиче,  община 
Бяла  Слатина,  което  решение  е  потвърдено  от  Окръжния  съд  – 
Враца, и след това препотвърдено и от Върховния административен 
съд с решение от 6 февруари 2018 г.

Изготвени  са  контролен  лист  за  предварителен  контрол  от 
администрацията на ЦИК, както и счетоводна справка за размера на 
исканите възнаграждения, които са приложени към преписката.

Уважаеми  колеги,  ще  ви  моля  да  гласуваме  изплащане  на 
възнаграждение  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Бяла 
Слатина,  за  проведени  дежурства  на  18  януари  2018  г.,  на  7 
февруари 2018 г. от председателя на ОИК, както и за едно заседание, 
проведено  на  8  февруари  2018  г.  в  пълен  състав  на  Общинската 
избирателна  комисия,  а  именно:  председател,  заместник-
председател, секретар и 8 членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица 
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

10



Благодаря.
Колеги,  изчерпихме  точка  втора  от  дневния  ред. 

Преминаваме към точка трета - доклади по дела, жалби, сигнали и 
административнонаказателни преписки.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

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

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа с дата 
12 февруари 2018 г. е качено решение на Софийски районен съд по 
казуса с господин Кънчо Петков Бонев, който претендираше лихви 
за забави в размер на 37,95 лв. и които ние платихме след завеждане 
на исковата молба. Имаме решение, с което се отхвърля предявеният 
от Кънчо Бонев иск, тъй като, както ви казах, ние заплатихме сумата, 
и  осъжда  Централната  избирателна  комисия  за  да  заплати 
разноските за държавна такса в размер на 50 лева.

Осъждат ни за разноски, защото ние платихме след завеждане 
на исковата молба. Преди това ни е предявил изпълнителният лист, 
по който ние сме забавили плащането.

Колеги, предлагам да заплатим 50 лв. деловодни разноски на 
господин Кънчо Петков Бонев по сметката, която имаме.

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

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова); против – 1 (Росица Матева).

Благодаря, госпожо Бойкинова.
Колеги, продължаваме с нова точка 3а – промяна в състав на 

ОИК. Заповядайте, господин Ивков.
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Точка 3а. Промяна в състава на ОИК – Перущица.
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  с  вх.  МИ-10-7  от  12  февруари 

2018  г.  е  постъпило  заявление  от  Васко  Христов  Даскалов, 
упълномощен представител  на  политическа  партия ГЕРБ,  който е 
всъщност преупълномощен. Налице са и двете пълномощни, налице 
е  декларация,  диплома  във  формата,  в  която  ги  изискваме,  тоест 
декларацията  е  в  оригинал.  Налице  е  и  заявлението  от  Мария 
Асенова  Витанова-Вълканова,  досегашен  председател  на  ОИК  – 
Перущица.

Поради  което  предлагам  на  вашето  внимание  проект  на 
решение, което е във вътрешната мрежа в моята папка.

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

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова).

Колеги, това е Решение № 4982-МИ/НР.
Преминаваме  към  нова  точка  3б  –  предложение  до 

Президента за насрочване на частичен избор. Заповядайте, господин 
Баханов.

Точка 3б. Предложение за насрочване на частичен избор.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  с 

днешна  дата  съм  подготвил  проект  на  решение  относно 
предложение до Президента на Република България за насрочване на 
частичен избор за кмет на кметство Галиче.

С  вх.  МИ-15-31  от  12  февруари  2018  г.  Общинската 
избирателна комисия – Бяла Слатина, ни е изпратила свое решение 
№ 229 от 8 февруари 2018 г., което е за уведомяване на Централната 
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избирателна  комисия  да  направи  предложение  до  Президента  на 
Република  България  за  насрочване  на  частичен  избор  поради 
предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство 
Галиче, община Бяла Слатина, Ценко Кръстев Чоков. Изпратено ни е 
решението, подписано от председателя и секретаря, както и решение 
№  227  от  6  октомври  2017  г.,  което  е  обжалвано  пред 
Административен съд – гр. Враца, и Административен съд – Враца, 
със  свое  решение  №  389  от  1  ноември  2017  г.,  постановено  по 
административно  дело  №  713/2017  г.  по  описа  на  същия,  е 
потвърдил решение № 227 от 6 октомври 2017 г.  на  Общинската 
избирателна  комисия  –  Бяла  Слатина.  Решението  на 
Административен съд – Враца, е потвърдено с решение № 1598 от 6 
февруари 2018 г. по административно дело № 12972/2017 г. по описа 
на Върховния административен съд. Това решение, колеги, е вече 
окончателно и не подлежи на обжалване.

Както ви казах, към писмото са приложени решение № 227 на 
Общинската избирателна комисия от 6 октомври 2017 г., решение № 
229 от 8 февруари 2018 г., решение № 389 по административно дело 
на  Административен  съд  –  гр.  Враца,  както  и  решението  на 
Върховния административен съд.

Уважаеми колеги, съгласно данните, след направена справка 
от официалния сайт на ГД „ГРАО”, таблица „Население”, относно 
броя на населението по постоянен адрес към 15 декември 2017 г. в 
кметство  Галиче,  община  Бяла  Слатина,  област  Враца  има 
регистрирани  1757  жители  по  постоянен  адрес,  поради  което 
кметство Галиче отговаря на изискването на чл. 16, т. 1 от Закона за 
административно-териториалното  устройство  на  Република 
България.

Централната  избирателна  комисия  приема,  че  Общинската 
избирателна комисия е представила всички необходими документи 
съгласно изискванията на Изборния кодекс, по-точно чл. 463, ал. 3, 
поради  което  на  основание  чл.  463,  ал.  4  от  Изборния  кодекс 
предлага на Президента на Република България да насрочи частичен 
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избор  за  кмет  на  кметство  Галиче,  община  Бяла  Слатина,  област 
Враца.

Уважаеми  колеги,  ако  няма  предложения  за  допълнение  и 
изменение  и  този  проект  за  решение  се  гласува,  ще  моля  да 
гласуваме и писмото до Президента на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов.

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

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова).

Колеги, това е Решение № 4983-МИ.
И, колеги, подлагам на гласуване писмото до Президента.
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,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Колеги,  продължаваме с  точка четвърта  от дневния ред – 
доклади  по  писма.  Първи  докладчик  е  госпожа  Ганчева. 
Заповядайте.

Точка 4. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЕП-04-01-1-1  от  12  февруари  2018  г.  То  е  препратено  от 
Министерството на външните работи чрез комуникация. Адресирано 
е  до  нас,  до  кабинета  на  председателя  на  Народното  събрание, 
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политическия кабинет, госпожа Лиляна Павлова, госпожа Екатерина 
Захариева, съответно и до заместник-министъра на външните работи 
и началника на кабинета на министър-председателя. 

Писмото  е  относно  периода  за  провеждане  на  изборите  за 
Европейски парламент през 2019 г. По своето съдържание писмото е 
почти  идентично  с  писмото,  което  по  предходен  мой доклад  ние 
одобрихме отговор с наш изх.  № ЕП-03-1 от 30 януари 2018 г.,  с 
което  писмо,  адресирано  до  началника  на  кабинета  на  министър-
председателя,  до  Министерството  на  външните  работи,  до 
министъра  на  българското  председателство  на  Съвета  на 
Европейския  съюз,  до  госпожа  Караянчева,  председател  на 
Народното събрание, и до министъра на правосъдието потвърдихме 
нашата предходно изразена позиция относно датата на провеждане 
на изборите за членове на Европейския парламент. В писмото, което 
е  получено  сега,  отново  се  сочи,  че  единствено  за  България  е 
проблемен  този  период.  Посочва  се,  че  Конференцията  на 
председателите в Европейския парламент препоръчва на Съвета на 
Европейския съюз периода 23-26 май, като писмо по този въпрос е 
изпратено от председателя на Европейския парламент до министър 
Павлова. В хода на досегашните обсъждания е подчертано, че целта 
на  дискусията  не  е  била  за  всички  държави  членки  да  е 
безпроблемна  датата  на  европейските  избори,  а  такава,  която  би 
била  оптимална  от  гледна  точка  на  повишаване  на  общата 
избирателна активност в рамките на целия Европейски съюз. В тази 
връзка този аргумент,  се сочи от Постоянното представителство в 
Брюксел, че не е в наша полза. И отново се посочва, че България има 
две възможности: да блокира постигането на единодушие в Съвета 
за промяна на периода, което би означавало изборите за Европейски 
парламент да се проведат в периода 6-9 юни, или да се съгласи с 
определянето на периода 23-26 май.

Във връзка с горното и изложената информация отново молят 
за  своевременни  указания  относно  линията  на  поведение  и 
възможни последващи действия от българска страна.
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Аз  не  предлагам  да  изпратим  писмо,  тъй  като  ние  сме 
изразили  и  препотвърдили  позиция,  доколкото  виждам,  такова  е 
разбирането. Предлагам да го приемем за сведение.

Колеги,  докладвам  вх.  №  ЦИК-07-184-1  от  12  февруари 
2018 г. с превода с индекс 2 от 13 февруари. Това е напомнително 
писмо от Избирателната комисия в Индия да посочим номинация за 
курсовете  през  март  месец,  тъй  като  не  сме  изпратили,  и  да  се 
свържем с индийското посолство. Предлагам да е за сведение.

Колеги, докладвам ви превода, който вчера беше изпратен по 
резолюция на председателя на имейлите на членовете от групата, по 
вх. № ЕП-03-1-2 от 1 февруари 2018 г. Аз съм ви докладвала тази 
преписка на заседанието на 6 февруари и сме го приели за сведение. 
Това е информация относно срещата на 2 февруари в Работна група 
„Общи  въпроси”.  Информацията  е  преведена,  предлагам  я  за 
сведение  и  запознаване  от  членовете  на  Централната  избирателна 
комисия и евентуално съобразяване при следващо наше становище и 
позиции по въпросите, по които взимаме отношение.

И,  колеги,  съгласувано  с  председателя  на  Централната 
избирателна  комисия  връщам  преписката  по  вх.  №  ЦИК-07-10  и 
индекс 2 съответно от 16 и от 29 януари 2018 г. Припомням, че с 
тази  преписка  бяхме  информирани,  че  ще  проведе  техническо 
събитие  относно  изборни  практики  на  25-26  април  2018  г.  в 
Брюксел. Подробна информация ще получим на по-късен етап, като 
в тази преписка беше отбелязано, че във втория ден от това събитие 
ще участва и Експертната група по избирателни права, която знаете, 
регулярно провежда срещи в Брюксел, като ни молят да се осигури 
присъствие, координирано чрез тази експертна група, в това събитие 
и да си отбележим датите.

Припомням, че във връзка с темата и техническите въпроси, 
които  се  поставят  на  Експертната  група  по  изборни  въпроси, 
предходния път  съдействие  ни оказа  експерт от  „Информационно 
обслужване”. Съгласувано с председателя ви предлагам да изпратим 
писмо с молба за съдействие за тези дати. По-късно ще се получи 
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покана  за  срещата  в  Брюксел  по  експертни  въпроси.  Отново 
проблемите  ще  бъдат  свързани  и  с  обмена  на  информация  за 
предотвратяване  двойното  гласуване,  доколкото  разбирам,  на 
срещата на експертните групи и с оглед това техническо събитие.

Аз не предлагам сега  да избираме членове,  защото нямаме 
подробна информация за самото събитие и не е дошла поканата за 
самата среща, а да изпратим писмо за съдействие. Това обсъдихме с 
председателя. Ако има някакви други предложения…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  допълним  информацията.  Дали 
това  значи,  че  информацията,  която  ние  трябва  да  предадем  за 
гражданите на друга държава членка на Европейския съюз, които са 
заявили,  че  ще  гласуват  за  български  кандидати,  и  обратно  –  за 
български граждани, кандидати в други държави членки, които са 
заявили, че там ще се кандидатират и ние имаме заявка от държавата 
членка  за  информация  относно  правата  на  тези  лица,  ерго,  ако 
получим  информация  за  наши  граждани,  които  са  включени  в 
списъци  на  други  държави  членки,  за  да  ги  изключим  от 
избирателните списъци. Аз така го разбирам. Това действие е много 
сериозно и много съдържателно от гледна точка на изборите.

Отделно  от  това,  разбира  се,  искам  да  кажа,  че  ние  сме 
събрали  хората  от  другите  държави  и  декларациите,  но  нашата 
информация  не  е  попълнена,  защото  съдържанието  на  нашата 
декларация,  която  се  предава  при  нас  по  чл.  408  и  чл.  359,  не 
съдържа такава информация, която ще е необходима. Най-вероятно 
там ще се уточнява съдържанието на декларацията, какво трябва да 
подават тези лица. Интересно е, не е само за сведение и в последния 
момент, а ние трябва да знаем за какво става дума.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, за коректност на доклада и 
във връзка с това, което госпожа Сидерова каза, аз съм докладвала 
преписката  още на  23  януари  2018  г.  Вчера  проведох  разговор  с 
председателя на Комисията и всъщност предложението, с което и аз 
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съм  съгласна,  е  с  оглед  на  факта,  че  присъствахме  аз  и  госпожа 
Алексиева на предходната работна група, все още нямаме покана за 
Работна група „Изборни въпроси”. Предполагам, че сте се запознали 
с  поканата,  става  въпрос  за  техническо  събитие  относно  изборни 
практики, което ще се проведе на 25 и 26 април в Брюксел. Сочи се, 
че  се  призовава  за  представителство  на  държави  членки  на  ниво 
директор,  координирано  чрез  Експертна  група  по  избирателни 
права.  Преди  събитието  на  участниците  ще  бъде  представен 
документ за политики с цел стимулиране подготовката, като в него 
ще  бъдат  изложени  основните  теми  на  практиките,  които  ще  се 
разглеждат, както и първоначален анализ на въпросите, които ще се 
разискват. Същността на дискусиите се основава на преглед на най-
добрите  практики,  идентифицирани  до  момента,  и  ще  включва 
принос от наскоро създадената  мрежа от академични експерти по 
граждански  права.  Ще  бъде  отправена  покана  и  за  представяне 
първоначалните  резултати  от  провеждани  в  момента  изследвания 
върху  дистанционното  гласуване.  Ще  бъдат  отправени  покани  за 
изпращане  на  представители  за  части  от  програмата  и  на  други 
заинтересовани институции, като се сочи, че обичайната Експертна 
група  по  въпросите  в  областта  на  изборите  също  ще  присъства 
втория  ден  за  обсъждане  на  подготовката  за  изборите  за 
Европейския  парламент,  включително  обмена  на  информация  за 
предотвратяване на двойното гласуване. Скоро ще бъде представена 
информация относно това събитие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 
госпожа Ганчева, че докладва още веднъж.

Колеги, бих искала да припомня, че ние изпратихме доклад 
до  Европейската  комисия  и  до  тази  работна  група,  свързан  с 
тестовете по отношение на обмена на информация, който съдържа 
технически данни. Ето защо предложението, което днес правим, е да 
изпратим писмо до „Информационно обслужване” с оглед на факта, 
че договора, който имахме по отношение на обмена на информация, 
беше с тях.
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Що се касае до това събитие, уважаеми колеги, считам, че то 
е много важно и аз бих искала да мога да присъствам на него, но не 
мога, тъй като имам лични ангажименти. На един следващ етап ЦИК 
ще  реши  кой  от  ЦИК  ще  участва  в  това  събитие.  А  сега 
предложението  е  да  се  изпрати  писмо  до  „Информационно 
обслужване”,  за  да  могат  те да  имат готовност и свободен човек, 
който може експертно да ни подпомогне и по повод доклада, който 
ние приехме, гласувахме и изпратихме на тази среща.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова).

Колеги,  преминаваме  към  следващ  докладчик  –  госпожа 
Нейкова. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  с вх.  № ЦИК-00-351 от 12 
февруари 2018 г. сме получили писмо от „ЗОП Тренингс” относно 
провеждане на обучение във връзка с прилагане на новия Регламент 
за защита на личните данни. Докладвам ви го само за сведение.

В  тази  връзка  –  мисля,  че  на  предходни  заседания  бяхме 
обсъждали този въпрос – да изпратим едно писмо до Комисията за 
защита на личните данни по повод прилагането на този регламент от 
м.  май  т.г.  В  моята  папка  съм  подготвила  проект  на  писмо  до 
Комисията, като се обръщаме към тях да ни дадат информация дали 
са  оторизирали  организация  или  обучителен  център,  които  да 
провеждат  обучения  по  прилагането  на  този  регламент,  и  да  ни 
предоставят  указания  по  прилагане  на  регламента  във  връзка  с 
нашата дейност и провеждането на избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги? 

Подлагам на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова).

Благодаря.
Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик. 

Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги,  докладвам ви две  преписки,  качени са  в 

моята папка от днешна дата. Първата е с вх. МИ-15-30 от 9 февруари 
2018  г.  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Бяла  Слатина. 
Следващата  е  с  вх.  № ЦИК-00-350  от  12  февруари  2018  г.,  тя  е 
питане от Общинската избирателна комисия – Пловдив.

Колеги, и двете преписки са с еднаква тематика, поради което 
ги докладвам ан блок. Касаят новоприетия Закон за противодействие 
на корупцията и за  отнемане на незаконно придобито имущество, 
който е в сила от 23 януари 2018 г. В него, в § 19, т. 2, се изменя чл. 
34,  ал.  5  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация,  касаещ  несъвместимостта  на  общинските 
съветници. Явява се една точка 3, допълнена към ал. 5, по силата на 
която  общинските  съветници  трябва  да  подават  нови  декларации 
относно несъвместимостта си.

Съгласно  §  67,  ал.  7  от  Преходните  и  заключителните 
разпоредби на този закон декларациите за несъвместимост по т. 35, 
ал. 1, точки 1 и 3, трябва да бъдат изготвени от органи по избора или 
назначаването.  В  този  смисъл  комисиите  питат  кой  трябва  да 
изготви  тези  декларации,  те  самите  ли,  къде  трябва  да  „КОЙ  – 

Българската  левица  и  Зелена  партия“бъдат  подадени.  За  ваше 
сведение и до настоящия момент общинските съветници са подавали 
декларации, касаещи несъвместимост, само че по един друг закон, а 
именно  Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
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интереси,  чл.  12.  Тези  декларации  са  подавани  към  постоянните 
комисии,  действащи  към  съответните  общински  съвети.  Същите 
комисии  са  водили  публичен  регистър,  качен  на  страницата  на 
общината. 

Новоприетият закон дава такива възможности и не виждам 
защо трябва да променяме досега съществуващия ред. Единствено 
мисля, че следва да се обмисли и приканвам Комисията да направим 
една работна група утре в 10,30 ч. Нека да се запознаят с преписките 
и със закона. Имаме да уточняваме някои въпроси. Няма пречка ние 
да  подготвим  декларациите  и  съответно  да  ги  изпратим  на 
общинските избирателни комисии, но след прочит от него възникват 
редица други въпроси, които следва да обсъдим и изясним.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Към 
днешна  дата  за  сведение  и  запознаване  и,  колеги,  на  работното 
заседание, което ще имаме, и това ще бъде точка от дневния ред.

 Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Сидерова. 
Упълномощавам госпожа Солакова да води.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 
с вх. МИ-14-1 от 7 февруари 2018 г., подписано от заместник-кмет 
на  Столична  община,  с  което  се  иска  разрешение  за  отваряне  на 
помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 
от националния референдум, и преместването им в помещение в с. 
Панчарево,  наречено  „Обект  100а”,  втори  етаж,  къща,  за 
съхраняване  в  това  помещение  поради  необходимост  от 
помещенията, в които се съхраняват сега книжата, за други нужди на 
Столична община.

Тъй като не е понятно какво представлява този „Обект 100а”, 
къща,  а  и  не  съм  получила  уточнение,  въпреки  че  се  свързах  с 
кабинета на заместник-кмета и с отговорното лице в общината, ще 
ви моля да гласуваме едно писмо до тях, което да гласи: Във връзка 
с постъпилото писмо за отваряне на помещение, моля да уточните 
характера  на  „Обект  100а”  и  отговаря  ли  той на  изискванията  за 
съхраняване на изборни книжа и материали.
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ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 
предложението на колегата Сидерова. Имате ли въпроси, уточнения, 
коментари? Не виждам.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова).

Госпожа Иванова, има думата. Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  наше  заседание  на 

6 февруари 2018 г. ви докладвах постъпило писмо по електронната 
поща на ЦИК с вх. № НР-22-1 от 6 февруари 2018 г. от господин 
Лазар  Спасов,  с  което  той  отправя  въпрос  към  Централната 
избирателна комисия защо националният референдум на 6 ноември 
2016 г.,  на  който са  гласували определен брой българи,  не  е  бил 
задължителен за Народното събрание. В заседанието на 6 февруари 
се  уточнихме,  че  ще  бъде  изготвен  проект  на  имейл.  Такъв  съм 
изготвила  и  той  се  намира  в  папката  с  моите  инициали  във 
вътрешната  мрежа  в  днешно  заседание.  Моля  да  се  запознаете  с 
текста, след което да го гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване така изготвения отговор.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Солакова. 

Заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение вх. 
№  ЧМИ-06-74  от  12  февруари  2018  г.  Това  е  информация  за 
упълномощени представители  на  общински избирателни комисии. 
Заедно  с  това  ви  докладвам,  че  е  попълнена  цялата  справка  по 
упълномощаване  на  членове  на  ОИК  и  оправомощаване  на 
представители на общинските администрации. Затова ви предлагам 
да  предоставим  допълнително  получената  информация  на 
Печатницата на БНБ, за което е изготвен и проект на писмо заедно с 
таблица с информацията за упълномощените членове.

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

предложение.
Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  частичните 

избори на 18 февруари,  все още не сме получили графика,  но ви 
предлагам  да  приемем  решение  след  получаването  му  да  го 
съгласуваме, за да можем да уведомим и общинските избирателни 
комисии  и  администрациите  за  графика  за  получаване  на 
бюлетините.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

23



Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получаваме информация, разбира се, 
и  за  сключените  договори  между  общинските  администрации  и 
Печатницата на БНБ за възлагане на отпечатването на хартиените 
бюлетини. Справката се обобщава и се публикува във вътрешната 
мрежа.

Колеги,  докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-00-353  от  12  февруари 
2018 г.  Това  е  доклад  за  извършена  преоценка  на  стоково-
материални запаси в Централната избирателна комисия. Въз основа 
на  протоколното решение  на  Централната  избирателна  комисия и 
одобрения проект е сключен договор с госпожа Аделина Михайлова. 
Тя е извършила тази оценка и този доклад с този номер е представен 
в Централната избирателна комисия.

Предлагам  ви  да  приемем  работата  по  изпълнение  на 
договора  за  преоценка  и  да  предоставим  тази  информация  в 
счетоводството за съответните счетоводни нужди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, още една докладна записка с 
вх. № ЦИК-09-20 от 12 февруари 2018 г. за протоколни подаръци. 
Предлага се да бъдат закупени артикулите, които са посочени – тук в 
залата се намират мостри, който иска, може да се запознае. Виждате 
ги, те са описани по артикули, единична цена и общата бройка.

Извършено е проучване и от администрацията са направили 
запитване към фирма „СМ 66”, която миналата година е доставила 
протоколни  подаръци  въз  основа  на  проведена  процедура  със 
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събиране  на  оферти.  Предлага  се  с  решение  на  Централната 
избирателна  комисия  да  бъде  одобрен  разход  за  по  50  броя  от 
артикулите на обща стойност до 3300 лв. с ДДС и да бъдат закупени 
протоколни подаръци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица 
Матева, Севинч Солакова); против – 1 (Мартин Райков).

Благодаря.
Следващ докладчик е господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, предлагам на вашето внимание 

за сведение няколко преписки: с вх. № НС-20-38 от 2 март 2017 г., 
вх. № ЦИК-00-163 от 7 февруари 2017 г. (неприключили преписки, с 
основен герой аз), вх. № НС-22-142 от 9 март 2017 г., вх. № НС-22-
143-09 от 3 март 2017 г., вх. № НС-22-134 от 8 март 2017 г., вх. № 
НС-22-149 от 10 март 2017 г. и вх. № НС-22-176 от 16 март 2017 г. и 
вх. № НС-22-144 от 9 март 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Вие, 
господин Райков, предлагате с днешна дата ЦИК да ги приеме за 
сведение.

Други предложения? Не виждам. Остават за сведение.
Следващ докладчик е господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № 

ПВР-04-02-4  от  9  февруари  2018  г.  във  връзка  с  досъдебно 
производство. Това е по описа на Районна прокуратура в София и 
Пето районно управление, СДВР. Желаят да им изпратим справка 
кога са били подадени документи за  регистрация на Инициативен 
комитет за издигане  кандидатурата на Диана Гервасова Димитрова 
за президент и Габриел Георгиев Герасимов за вицепрезидент, както 
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и  съгласно  писмени  указания  на  прокурора  да  им  приложим 
оригинала  на  стр.  147  от  списъка  на  избирателите,  подкрепящи 
регистрацията  на  независимите  кандидати за  президент  и 
вицепрезидент, чиито имена прочетох преди малко.

Подготвен  е  стандартен  отговор  с  приложения,  а  именно: 
„Изпращаме  ви  заверени  копия  от  входящия  регистър  на 
кандидатите  за  президент  и  вицепрезидент на  Републиката  на 
6 ноември, както и заверено копие от списъка на избирателите със 
съответната  страница,  подкрепящи регистрацията  на независимите 
кандидати за президент и вицепрезидент, както и заверено копие от 
регистъра  на  инициативните  комитети  за  издигане  на  независими 
кандидати”, откъдето могат да получат информация кога и от кого са 
подадени  документите  и  от  кои  членове  на  ЦИК са  били приети 
същите.

Моля да гласуваме писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Метин 
Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря.
Колеги,  преминаваме към  точка „Разни”.  Първи докладчик 

съм аз, втори докладчик е господин Андреев.

Точка 5. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  на  първо  място,  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка  е 
публикувана преписка с вх.  № ЦИК-07-7/6 от 9 февруари 2018 г. 
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Колеги, това е програмата за срещата на Изпълнителното бюро на 
АСЕЕЕО. Докладвам ви я за сведение.

На второ място, във вътрешната мрежа отново в моята папка 
е публикувана преписка с вх. № ЦИК-07-204-3 от 9 февруари 2018 г. 
Става  дума  за  участието  на  представители  на  Централната 
избирателна  комисия  в  срещата  на  Изпълнителното  бюро  на 
Световната асоциация на органите за управление на избори, която 
трябва да се състои на 27 март във Фиджи. В тази връзка, уважаеми 
колеги, ви моля да отменим предходното си протоколно решение и 
да вземем решение, с което да уведомим A-WEB, че по обективни 
причини  на  Централната  избирателна  комисия  на  Република 
България й е невъзможно да изпрати представител на тази среща на 
Изпълнителното бюро.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Метин 
Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

И, уважаеми колеги, за да приключим с командировките, на 
миналото заседание сме пропуснали да гласуваме, сега ви предлагам 
да  гласуваме  и  господин Арнаудов  като  представител  на  ЦИК за 
Годишната среща на Венецианската комисия в Осло.

Колеги, 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,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова); против – 1 (Емануил Христов).

Уважаеми колеги,във вътрешната мрежа в отделна папка се 
намират  два  документа.  Първият  документ  е  амортизационна 
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политика, а вторият документ е заповед за сформиране на постоянно 
действаща работна група от  вътрешни експерти и специалисти за 
преглед на амортизируемите материални и нематериални активи на 
ЦИК.

Уважаеми колеги, предлагам ви да утвърдим създадения от 
нашата  администрация  проект  на  амортизационна  политика  и  да 
формираме така посочената постоянно действаща работна група от 
вътрешни експерти.

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,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова).

Благодаря. Следващ докладчик е господин Арнаудов.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам от 

мое  име  и  от  името  на  колегата  Пенев  във  връзка  с  нашето 
протоколно  решение,  с  което  бяхме  определени  да  приемем 
поканата за международни наблюдатели в Ел Салвадор в периода от 
1  до  7  март  2018  г.  С  оглед  обективни  препятствия,  които  не 
позволяват  Централната  избирателна комисия да може да изпрати 
наблюдатели, предлагам да приемем решение, с което да уведомим 
A-WEB.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова).

Благодаря.
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Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 
Централната  избирателна  комисия.  Свиквам  следващото  редовно 
заседание на Комисията в четвъртък, 10,30 ч.

По отношение на  дневния ред на работното ни  заседание утре 
ще бъдете информирани по електронната поща. 

(Закрито в 12,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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