ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 610
На 23 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.
Докладват: Росица Матева, Камелия
Нейкова
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Иванка
Грозева, Емануил Христов, Ивайло Ивков
3.
Доклади
по
дела,
жалби,
сигнали
и
административнонаказателни преписки.
Докладва: Румен Цачев
4. Изпълнение на влезли в сила присъди за лишаване от
право за заемане на длъжност.
Докладва: Росица Матева
5. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова,
Румяна
Сидерова,
Емануил
Христов, Таня Цанева, Севинч Солакова
6. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов
7. Разни.
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Докладват: Ивилина Алексиева, Кристина
Стефанова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев и Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 15 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 23 февруари 2018 г.
Скъпи колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т.
1. Проекти на решения за промяна в състави на общински
избирателни комисии - докладчици госпожа Матева и госпожа
Нейкова; т. 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения с докладчици госпожа Ганчева, госпожа Грозева,
господин Христов; т. 3. Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки – докладчик господин
Цачев; т. 4. Изпълнение на влезли в сила присъди за лишаване от
право за заемане на длъжност с докладчик госпожа Матева; т. 5.
Доклади по писма с докладчици госпожа Ганчева, госпожа Нейкова,
госпожа Сидерова, господин Христов, госпожа Цанева и госпожа
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Солакова; т. 6. Доклади относно постановления на прокуратури с
докладчик господин Баханов, и т. 7. Разни – с докладчици аз и
госпожа Стефанова.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да ме включите в т. 2 за отваряне на
помещение, но ако не успея, по-късно да ме включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков. Ние можем да продължим със следващи точки и
след това да се върнем на т. 2.
Колеги, други предложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, преди да пристъпим към разглеждането на
точка първа, позволете ми няколко съобщения:
На първо място, колеги, днес по обективни причини
отсъстват господин Томов и господин Пенев. Закъсняват по
обективни причини госпожа Нейкова и господин Баханов. За
другите колеги нямам информация.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа с вх. № ЧМИ-01-14
от 21 февруари 2018 г. администрацията на Президента на
Република България ни е изпратила препис от Указ № 44 от 19
февруари 2018 г., с който указ президентът насрочва частичен избор
за кмет на кметство Маломир, община Върбица, област Шумен на 20
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май 2018 г. Докладвам за сведение, преписката е публикувана във
вътрешната мрежа.
Уважаеми колеги, в „Държавен вестник“, бр. 17 от 23
февруари 2018 г. са обнародвани Указ № 43 и Указ № 44 на
Президента на Републиката за насрочване на частичен избор за кмет
на кметство Галиче, община Бяла Слатина, област Враца, и
съответно за кмет на кметство Маломир, община Върбица, област
Шумен на 20 май 2018 г. Колеги, за сведение.
Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви постъпило предложение за промени в
състава на ОИК – Мизия, от политическа партия „ГЕРБ“. То е
получено в Централната избирателна комисия и по електронната
поща, и по обикновената поща, т.е. оригиналите са при нас. На 21
февруари 2018 г. са постъпили и двете преписки.
Към преписките са приложени копие от пълномощното на
лицето, което е направило предложението и което е
преупълномощено от областния координатор на политическа партия
„ГЕРБ“, който също има пълномощно, което се намира в преписката
за назначаване на общинската избирателна комисия.
Приложено е препис-извлечение от акт за смърт с цитиран в
проекта за решение номер и дата, на Снежана Райкова Йорданова,
която е била член на общинската избирателна комисия – Хайредин,
приложено е копие от диплома за завършено висше образование,
лична карта и декларация по актуален образец на Надя Илиева
Гечева, която е предложена да бъде назначена за член на
Общинската избирателна комисия – Мизия.
С оглед изложеното ви предлагам да вземем решение, с което
да установим предсрочното прекратяване на пълномощията на
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Снежана Райкова Йорданова като член на Общинската избирателна
комисия – Мизия, да се анулира издаденото й удостоверение, и да
бъде назначена за член на Общинската избирателна комисия –
Мизия, Надя Илиева Гечева, с посоченото ЕГН в проекта за
решение. На новоназначения член на ОИК да бъде издадено
удостоверение. Съответно решението ще подлежи на обжалване,
както е посочено в него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
Колеги? – Подлагам на гласуване така предложения ни
проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4990-МИ/НР.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
РОСИЦА МАТЕВА: За госпожа Нейкова ще докладвам аз,
тъй като ще информирам и нея какво съм свършила по преписката.
Постъпило е в Централната избирателна комисия с вх. №
МИ-10-11 от 21 февруари 2018 г. предложение от областния
представител на политическа партия „ГЕРБ“ за община Ценово, за
промяна в състава на ОИК – Ценово, тъй като председателят е
починал. Но в преписката не са представени доказателства – не е
представено копие от акта за смърт, както и документите, които са
изпратени за новопредложения член. Декларацията, която е
изпратена, не отговаря на изискванията. Това е старият вариант.
Дала съм указания по телефона. Ако до края на заседанието бъдат
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изпратени по електронната поща, ще бъде докладвана преписката.
Ако не – в следващите заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
госпожо Матева.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Първи докладчик е госпожа Ганчева – заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. №
НР-06-8 от 21 февруари 2018 г., с което кметът на район „Одесос“ в
община Варна ни е изпрател в изпълнение на наше Решение № 2662МИ/НР заповед и протокол за отваряне и предаване за унищожаване
книжа от националния референдум.
За сведение ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка № НС-06-11 от 21.02.2018 г. Тя ни е изпратена от кмета на
община Брусарци. С писмото кметът на община Брусарци ни е
изпратил протокол от 16.02.1018 г. за приемане и предаване на
документи от изборите за народни представители на 05.10.2014 г.,
акта за унищожаване на неценни документи, писмо до отдел
„Държавен архив“ – Видин, както и заповед на кмета на общината за
определяне на комисия от длъжностни лица за отваряне на
помещението.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, в папката с моите инициали
във вътрешната мрежа има един проект за решение, но той не е за
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решение, а фактически е един проект за писмо, тъй като става
въпрос за следното.
Кметът на община Търговище изпраща до нас писмо с искане
да му разрешим да отвори помещение, намиращо се в
административната сграда, в което се съхраняват книжата от трите
национални референдума – през 2013 г., 2015 г. и 2016 г. Други
книжа и материали от избори обаче в това помещение няма. Тоест,
само за референдума са го отделили и искат това нещо да бъде във
връзка с предаване на книжата от 2013 г., които поради изтекъл срок
да бъдат предадени на „Държавен архив“.
Във връзка с това обаче сме подготвили писмо, тъй като за
помещенията, в които се съхраняват книжа само от национални
референдуми, Централната избирателна комисия не издава решения,
а това е в правомощията на кмета на общината. Поради това им
обяснявам, че с нашето Решение № 103 от 4 януари 2013 г. …
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля да
докладвате проект на решение, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Де факто предлагам Централната
избирателна комисия да вземе решение да разреши на кмета на
община Търговище, област Търговище, да отвори това помещение и
да предадат книжата и материалите, като разбира се ни уведомят за
свършената работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Колеги, това е Решение № 4991-НР.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Следващият ми доклад е за сведение.
От община Добрич във връзка с наше Решение № 3796ПВР/НР ни уведомяват, като ни изпращат материалите: протоколи,
заповед на кмета на общината и т.н. във връзка с отварянето на
помещението. Нашето решение е било издадено във връзка с искане
на Областна дирекция на МВР във връзка с досъдебно производство.
Свършили са работата и ни изпращат документите, така че това е за
сведение само.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Следващ докладчик е господин Ивков – заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, преписката не е пред мене, обаче
има подготвено писмо в моята папка за днешното заседание.
Искането е пристигнало с вх. № МИ-14-3 от 22.02.2018 г. и е за
отваряне на запечатано помещение в гр. Хисаря от общинската
администрация.
Аз не си спомням такъв случай да сме разглеждали и
подготвих стандартното писмо, че не е необходимо решение при
разпореждане на съдебни органи, искане на разследващи органи и по
решение на ЦИК. Това са трите основания, на които се отварят
помещенията. Обаче тук възниква въпросът дали частният съдебен
изпълнител (ЧСИ) е съдебен орган. Затова съм подготвил писмо, но
не съм сигурен, че трябва да е с писмо. Затова помолих и в момента
се изготвя и решение за разрешаване на отварянето. Отделен е
въпросът, че ЧСИ иска отварянето, за да види на една партия кой
отговаря за финансите на партията, какви са сметките и т.н. –
финансова информация за една партия. Така че не изключвам да
решим да има и трети вариант – за отказ, защото аз поне нямам
спомен, за да следвам практиката на ЦИК, да сме обсъждали
подобен случай. Или ако сме имали, ми е убегнало.
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Затова сега го поставям. Писмото е готово и го виждате. Там
се съдържат и данните. Имаме искане за отваряне на запечатано
помещение по искане на частен съдебен изпълнител, който самият
до администрацията пише в писмото, че моли да се обърнат към
ЦИК, за да им разреши. Явно е имало комуникация, защото ЧСИ
няма как иначе да знае вътрешните процедури.
Може би да го обсъдим, за да видя, ако не писмото, какво да
подготвя за днешното заседание с оглед на това, че излизам в
командировка от понеделник. Ако има мнения и ако има практика.
Колегата каза, че има – да я следваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Мисля, че имах подобен случай и
тогава, доколкото си спомням, взехме решение, но трябва да проверя
за сигурност.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ИВАЙЛО ИВКОВ: Частният съдебен изпълнител в писмото
си до общинската избирателна комисия в Хисаря, иска да му бъде
предоставена информация относно: „Коя партия е определена от
Местна коалиция „За Хисаря“, да отговаря за приходите, разходите
и счетоводната отчетност; копие на удостоверение на банкова
сметка и копие на решението за регистрация на местната коалиция“.
Според мен копие от решението за регистрация могат да
дадат без да отварят помещението. То е в архива на самата общинска
избирателна комисия. (Реплики, обсъждане, уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
благодаря на господин Ивков за поставения въпрос. В момента
правим и допълнително проучване. Впоследствие ще върнем
доклада.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета:
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3. Доклади
по
дела,
жалби,
сигнали
и
административнонаказателни преписки.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви жалба с вх.
№ МИ-22-2 от 21.02.2018 г., постъпила в Централната избирателна
комисия срещу решение на общинската избирателна комисия –
Червен бряг. Същата жалба, само че чрез общинската избирателна
комисия, е постъпила с вх. № МИ-15-39 на 22 февруари 2018 г.,
вчера. Като в първия случай жалбата е подадена директно до нас.
Жалбата е срещу решение на общинската избирателна
комисия – Червен бряг, с което се отказва прекратяване
пълномощията на общински съветник в Червен бряг. Сигналът с
искане за прекратяване на пълномощията, е подаден от
жалбоподателя, който в този сигнал визира по същество наличие на
несъвместимост. Самият жалбоподател е следващият в листата
кандидат за общински съветник.
В решението си общинската избирателна комисия
неправилно според мене е посочила, че решението подлежи на
обжалване пред Централната избирателна комисия, като не е
съобразила наше Решение № 3054 за действията на ОИК в случаите
на действия по чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА. И в конкретния случай не е
съобразила и ал. 8 на чл. 30 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
Предлагам цялата тази преписка да препратим с протоколно
решение с едно писмо по подсъдност на Административния съд –
Плевен, който да се произнесе по нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, време за запознаване с преписката.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, запознахте се с преписката. Подлагам на
гласуване препращането на преписката по компетентност на
Административния съд – Плевен.
Режим на гласуване.
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Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – 1 (Камелия Нейкова).
Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
4. Изпълнение на влезли в сила присъди за лишаване от
право за заемане на длъжност.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
от Районна прокуратура – Козлодуй, с което на основание чл. 416,
ал. 2 от НПК ни изпращат за привеждане в изпълнение на влязла в
законна сила на 6 февруари 2018 г. присъда по посочени дела:
наказателно от общ характер дело на Районен съд – Лом подсъдно, и
въззивно наказателно от общ характер дело на Окръжен съд –
Видин.
Припомням ви, че става дума за лицето Емил Алексиев
Тодоров, който е избран за общински съветник в община Хайредин.
Беше ни изпратена такава присъда в началото на 2017 г., влязла в
сила. Ние предприехме тогава действия и извършихме проверка
дали лицето заема някаква длъжност, свързана с избирателни права
на гражданите. Установихме, че той е избран за съветник в
общинската избирателна комисия – Хайредин.
Изпратихме писмо с изх. № МИ-09-13 от 28 февруари 2017 г.
до общинската избирателна комисия – Хайредин, за да бъдат
прекратени
пълномощията
на
общинския
съветник,
но
междувременно в общинската избирателна комисия – Хайредин,
беше депозирано уведомление от Емил Алексиев Тодоров, че е
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поискал възобновяване на съдебното следствие, поради което
общинската избирателна комисия не се е произнесла по нашето
писмо. Това го установих и днес при разговор по телефона със
секретаря на общинската избирателна комисия, тъй като на
страницата на ОИК последните качени данни бяха от м. ноември
2015 г. и във връзка с това съм дала указание да се поддържа
актуална страницата на общинската избирателна комисия.
Сега ви предлагам писмо, което е във вътрешната мрежа в
моята папка, с което отново да изпратим до общинската избирателна
комисия – Хайредин, новата присъда, която на практика е на
окръжния съд – Видин, с която потвърждават постановената по
наказателно дело № 411 от 2014 г. на Районен съд – Лом, присъда,
като се изменя само в частта, че се конкретизира, тъй като касаеше
две лица: Емил Алексиев Тодоров и Крум Костадинов Крумов.
Изменението е, че се конкретизира, че тези наказания са за всеки
един от тях поотделно, а именно две години лишаване от правото да
заемат определени държавни и обществени длъжности, свързани с
упражняване на избирателни права на гражданите.
Във връзка с това ви предлагам да изпратим писмото заедно с
копие от присъдата, за да може общинската избирателна комисия –
Хайредин, да вземе решение да прекрати пълномощията на
общинския съветник.
И едновременно с това ще ви помоля да подложите на
гласуване и предложението ми освен това лице да се включи в
нашия регистър на лицата, изтърпяващи такива наказания, да
направим отново проверка през „Информационно обслужване“ АД,
дали междувременно, докато течеше производството по
възобновяване на съдебното дирене, лицето в някакво друго
качество не е участвало и не се е кандидатирало.
И във връзка с това свързан доклад, тъй като смятам да бъде
едно писмо до „Информационно обслужване“ АД. Междувременно
пристигна и писмо от Районна прокуратура – Берковица, с вх. №
МИ-09-38 от днешна дата, с което ни се изпраща същата присъда, с
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която лицето Крум Костадинов Крумов е лишено от право да заема
определени държавни и обществени длъжности за срок от две
години. Припомням, че при тогава извършената справка и за това
лице, установихме, че то е било кандидат за общински съветник в
общите избори в община Монтана, но не е избрано за общински
съветник.
Но ви предлагам също да изпратим писмо до община
Монтана с копие от присъдата, за да може в случай че има отказ от
прекратяване от пълномощия на общински съветник, да не бъде
обявявано за избран. И едновременно с това за същото лице да бъде
изпратено запитване до „Информационно обслужване“ АД с трите
му имена и ЕГН, заедно с Емил Тодоров, дали са били някъде
кандидати и това лице Крум Крумов също да бъде включено в
нашия регистър, който водим за лица, на които са наложени такива
наказания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така направените предложения
анблок.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред:
5. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Ганчева – вие сте първи докладчик.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви превод към
вх. № ЦИК-07-29 от 14 февруари 2018 г. Това е проучване на
интереса за Програма за изграждане на капацитет през 2019 г. и
Специализирана програма за ЕКТ-обучение. Като „в отговор на
интересите на нашите организации – членки и все по-голям интерес
към обучителни програми на A-WEB, секретариатът планира да
организира два вида обучителни програми през 2019 г.“ Като молят
организациите – членки, които биха искали да участват в такива
програми, да попълнят и изпратят приложеното изразяване на
интерес към A-WEB.
Аз ви предлагам, въпреки че ни изтича мандатът, да изразим
принципно интерес, за да спазим срока по тази преписка. Срокът е
до 23 февруари 2018 г., т.е. до днес. Става въпрос за обучителни
програми през 2019 г. и моля да го подложите на гласуване – да
попълним формуляр, като изразим принципно интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-0726-3 от 23 февруари 2018 г. Това е превод към същата преписка от
22 февруари 2018 г. Касае се за концептуалния документ на
Конференцията на Венецианската комисия в Норвегия с тема
„Сигурност на изборите“. Тя е разпределена на мен като докладчик и
на участниците, но и съдържа информация, която считам, че с оглед
форума е интересна за всички колеги.

15
Докладвам я за сведение и запознаване.
Докладвам вх. № ЦИК-00-358 от 15 февруари 2018 г. Това е
писмо, получено по електронната поща относно подаден втори отчет
във връзка със съвместния проект с Държавната агенция
„Електронно управление“ от госпожа Силвия Митева (подписала се
е като Силвия), която ни информира, че днес – за 15 февруари става
въпрос, е бил подаден вторият отчет по проекта за електронно
гласуване за периода 1.11.2017 г. – 31.03.2018 г. И изказва
благодарност за помощта и подготовката на техническия и
финансовия отчет.
Докладвам ви го за сведение и ще го предам на госпожа
Манолова и госпожа Тихолова за сведение и евентуално, ако при
нужда възникне необходимост от предприемане на някакви
действия.
Докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-55-3 от 22 февруари 2018
г. и вх. № ЦИК-07-55-4 от 23 февруари 2018 г. Това е писмо
получено по електронната поща в оригинал и съответно превод. То е
от Мубера Вулович и с настоящото писмо ни информират, че
“Президентството на Босна и Херцеговина на заседанието си от 15
февруари 2018 г. е одобрило подписването на Меморандума за
разбирателство с вашата комисия, следователно всички необходими
процедури са проведени.“
Те биха искали да чуят предложенията ни как да процедират
с подписването на Меморандума. Сочат, че има две възможности: по
пощата или пряко на церемония по подписването.
Аз предлагам госпожа председателката да реши, да прецени
как да се случат нещата. Ние принципно сме приели решение да
подпишем този меморандум.
Докладвам вх. № ЦИК-07-29-2 от 22 февруари 2018 г. Това
всъщност е същата преписка относно току-що приетото ни
протоколно решение, само че е пристигнала няколко пъти: за

16
програми през 2019 г. в рамките на A-WEB. И във връзка с това
докладвам, че колегата Андреев се заяви за курса, който е през м.
май – рускоезичният. Мисля, че с оглед нашето принципно решение,
няма необходимост да гласуваме, а само да изпратим писмо с оглед
неговото желание да участва.
Докладвам и писмо с вх. № ЦИК-07-11-8 от 22 февруари 2018
г., което касае отново тези програми в рамките на A-WEB, но засега
е само в оригинал, без превод. Затова докладвам само, че е дошло и
след превода ще го върна на доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, с писмо с вх. № ПВР-06-10 от 21 февруари 2018 г. по
електронната поща сме получили от община Русе протокол за
отваряне на запечатано помещение от 21 февруари 2018 г. и
приложена към него заповед на кмета за определяне на длъжностни
лица. Помещението е отворено по повод искане на разследващи
органи по чл. 52 от НПК, във връзка с предоставяне на документи от
произведените избори за избиране на президент и вицепрезидент
през 2016 г.
Докладвам ви го за сведение.
С вх. № ЕП-23-2 от 22 февруари 2018 г. в папка с моите
инициали е отговорът, който сме получили от Комисията за защита
на личните данни по повод нашето писмо от 13 февруари 2018 г., с
което сме поискали повече информация по разясненията, свързани с
прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 относно новите правила за
защита на личните данни, който ще се прилага от м. май 2018 г.
Докладвам ви го за сведение и да се запознаете с него.
Обръщам внимание само, че Комисията за защита на личните
данни отново потвърждава, че към този момент не е оторизирала
нито една компания или обучителен център да провежда обучение
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по прилагането на този Регламент, но ни приканват при възможност
да участваме в организираната от тях разяснителна кампания в
четири града в България. Посочили са Пловдив, Велико Търново,
Варна и Бургас, така че аз ви предлагам да помислим и да участваме
в някоя от тези кампании, защото ще бъде полезно и за Централната
избирателна комисия. Но няма конкретни дати и къде ще се
провеждат, така че когато има повече информация, ще ви я
представя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова – заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моята папка има
писмо, адресирано до секретаря на община Разград. Разгледахме
молбата на секретаря, която беше материализирана в писмо с вх. №
МИ-06-165 от 2018 г., с което ни поиска разяснения дали поради
излизане в отпуск по майчинство на кмет на кметство и при
прилагане на разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, която предвижда начина
на заместване на кметовете на общини и кметовете на райони, може
срокът да бъде повече от шест месеца при положение, че чл. 163, ал.
1 от Кодекса на труда предвижда по-голяма възможност за отпуск по
майчинство. И във връзка разбира се с разпоредбата на чл. 42, ал. 1,
т. 2 от ЗМСМА.
Аз съм подготвила писмо. Мисля, че то отговаря на това,
което обсъждахме на работното заседание, с което им казвам, че ги
уведомяваме, че по въпроса за излизане по майчинство на кмет на
кметство считаме, че по аналогия може да се приложи чл. 39, ал. 3 от
ЗМСМА.
По отношение на срока на заместването компетентен орган е
ОИК. Общинската избирателна комисия е тази, която е компетентна
да разрешава тези въпроси и нейните решения подлежат на съдебен
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контрол. Може би да добавя „пред административните съдилища“
само за по-голяма точност.
По тези въпроси може да получите методическа помощ от
Националното сдружение на общините в Република България за
приложението на цитираните текстове от Кодекса на труда и Закона
за местното самоуправление и местната администрация. (Реплики.)
Така говорихме на работното заседание. Ако искате, мога да
го прередактирам. Мисля, че това е достатъчно.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Нямаше ли срок за отсъствие от три
месеца?
РУМЯНА СИДЕРОВА: По закон има срок шест месеца, но е
поради заболяване. Майчинството не може да бъде заболяване.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Ако искате, да кажем: Поставените въпроси са от
компетентността на общинските избирателни комисии, чиито
решения подлежат на съдебен контрол. Съдебният контрол е
дотолкова, доколкото не сме ние органът, който контролира тези
решения, а ги контролира съдът по прилагането на ЗМСМА.
(Реплики, уточнения.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, след направеното работно обсъждане, нека да изпратим
писмо до Националното сдружение на общините в Република
България с копие до секретаря на община Разград, доколкото
методическата помощ, която може да получи секретарят на община
Разград, е от Националното сдружение на общините в Република
България.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – 8 (Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан
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Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова).
Колеги, това предложение не постигна необходимото
мнозинство.
Подлагам на гласуване изготвения проект на отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Румяна Стоева-Сидерова),
против – 11 (Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева.)
Колеги, и това предложение не постигна необходимото
мнозинство.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имаше предложение в залата за
първия абзац – да прескочим аналогията, да не я даваме, а направо
да се сведе до втория абзац, че по отношение на заместването са
компетентни органи общинските избирателни комисии.
Аз не мога да разбера тука една група, които гласуват против,
защо смятате, когато казваме, че решенията на общинските
избирателни комисии по отношение на предсрочно прекратяване на
пълномощията на кметове и замествания, не подлежат пред нас.
Защо смятате, че подлежат пред нас? (Реплики, обсъждания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо
Сидерова, имате още една преписка.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Макар че е пост фактум – за
сведение. Остана пост фактум, тъй като съм се заблудила, че е
докладвана в заседание, но преписката беше докладвана в работно
заседание.
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Това е уточнението за часа на вчерашната кръгла маса – че не
може да бъде променен. Пристигнало е с писмо с вх. № ЦИК-12-1 от
16 февруари 2018 г. от името на Обществения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващият докладчик е господин Христов – заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, ако си спомняте, защото
няколко пъти го обсъждахме в Централната избирателна комисия.
В с. Баба Тонка, община Попово, област Търговище се
проведе местен референдум във връзка с това дали с. Баба Тонка,
независимо че нямат 350 жители, да останат кметство или не.
От общинската избирателна комисия в Попово ми изпратиха
протокола от сесията. Той е много интересен и съжалявам, че не е
публикуван във вътрешната мрежа. Може да го публикуваме, но аз
все пак ще ви го разкажа накратко.
От имащите право 85 човека да гласуват, което означава, че
са доста под 350, са гласували само 29 човека. И от тези 29 човека
„за“ са гласували само 7 човека и останалите 22 са гласували
„против“. И де факто отпада, защото първо няма 40 на сто от
имащите право да гласуват, за да се признае референдумът. Пък
дори и да имаше, при 7 гласа „за“ излиза, че самото село не желае да
бъде кметство, но явно Общинският съвет в Попово или някой друг
е успял да ги накара да го направят. Де факто резултатът е ясен.
Но аз си задавам другия въпрос, защото все пак един местен
референдум, това са много средства. Първо, общината плаща
заплати на 11 човека от общинската избирателна комисия. Плюс
това, за да гласуват 29 човека, има 7 души комисия. Това са също
заплати за деня. Има компютърна обработка, има печатане на
бюлетини. Така че де факто това са общински и държавни пари в
това число, защото както знаете, към заплатите държавата плаща
осигуровките. Просто така за нещо, за което на всички е пределно
ясно, след като има разписано изменение на Изборния кодекс и след
като ставаше въпрос вече за по-малко от една година, тъй като
идеята беше, ако станат кметство, да си проведат избори до края на
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тази година. Защото след м. септември няма да има такива избори, а
пък за следващия мандат няма да важи евентуалното решение да
бъде ли кметство или не, защото законът е категоричен.
Давам ви това нещо за сведение. Така са решили от
Общинския съвет в Попово да се проведе местният референдум.
Въпреки че са проведени много разговори. Аз лично съм водил
разговори два пъти и с председателя на комисията в Попово, а
мисля, че и други са се обаждали. За съжаление, те не приеха
указанията, които примерно и аз им бях казал, че следва да бъде
избран кметски наместник. Положението е това. Просто за сведение
ви казвам, че са ни изпратени документите и аз ви ги разказах
накратко. Но все пак за мене е куриоз само 7 души от селото да
искат да бъдат кметство, а пък другите не искат то да остане
кметство. (Реплики.)
И писмото сме изпратили, и по телефона сме разговаряли,
обаче те казаха, че искат да направят референдума. Явно някой е
настоявал. Аз мислех, че са хората от селото, но се оказа, че не са те.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Следващ докладчик е госпожа Цанева.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-33 от 18 февруари,
впоследствие и преводът от 21 февруари 2018 г., сме получили
официална покана от Централната избирателна комисия на
Република Азербайджан да участваме като наблюдатели в
президентските избори в Азербайджан, които ще се проведат на 11
април 2018 г.
За пълнота на доклада бих добавила, че ако комисията одобри
участието ни като наблюдатели в президентските избори на 11 април
2018 г., към момента са се заявили колегите Кристина Стефанова,
Таня Цанева, Мария Мусорлиева и колегата Александър Андреев.
(Реплики.)
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа Цанева.
Режим на гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – 3 (Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
втория тур на частичните избори в три кметства на 25 февруари 2018
г., пропуснала съм на предишното заседание принципно да
предложа и да гласуваме съгласуването на графика за предаване на
бюлетините. Днеска се предават бюлетините и вече е приключило.
Изпратихме писмо за съгласуване и тъй като имаше промяна в
лицата, които бяха упълномощени, уведомихме Печатницата на БНБ
за това.
Моля за последващо одобрение на писмо, което е
публикувано във вътрешната мрежа сканирано, с изх. № ЧМИ-26-7
от 21 февруари 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение оригинала на №
ЧМИ-06-10-1 от 21 февруари 2018 г. От община Кърджали в
оригинал получихме документите във връзка с отварянето на
помещението след частичния избор на 18 февруари 2018 г.
Докладвам ви вх. № ЦИК-00-362 от 19 февруари 2018 г. –
писмо от Дружество „Естел България“ ЕООД за закупени книги на
стойност 240 лв. с посочен номер на фактура, издадена на 12 януари
2018 г. Искат да потвърдим, че е извършено плащането, тъй като не
са получили средствата. Направена е справка в счетоводството.
Оказа се, че това е счетоводна литература, която е доставена от
служител на това дружество след протоколно решение за
разрешаване на Централната избирателна комисия и на каса е
платена сумата. Затова предлагам да ги уведомим като приложим
касовата бележка до това дружество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване предложението.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви
докладвам получено писмо по електронната поща. Едно дружество,
което е новорегистрирано, се заявява в случаи, в които се нуждаем
от канцеларски материали и изискваме оферти, да ги имаме предвид.
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Във вътрешната мрежа е. Да се предостави на господин Русинов, за
да го има предвид при събиране на ценови оферти.
Получили сме писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-00367 от 21 февруари 2018 г. от Националната библиотека. Въз основа
на изпратено писмо от Националния статистически институт, те от
нас изискват информация за тиража на Бюлетина от произведените
избори през 2016 г. Допълнително по телефона уточниха, че става
въпрос за всички бюлетини, които сме им предоставили.
Информацията е необходимо да бъде предоставена, за да може в
Статистиката да се събере пълната информация. През 2016 г. имаше
и национален референдум.
Във връзка с това ви предлагам да отговорим, че през 2016 г.
за президентските избори, за националния референдум и за изборите
за Народно събрание през 2017 г. тиражът на Бюлетина с
резултатите от произведените избори и референдума е 600 бройки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа с №
МИ-04-1 от 20 февруари 2018 г. Това е писмо от Министерството на
финансите, с което ни препращат писмо от Генерал Тошево, с
искане за превод на средствата за осигурителни и здравни вноски
при произвеждане на местния референдум в тази община.
Желанието ми беше в проведеното работно заседание този въпрос да
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бъде обсъден, но пропуснах поради големия обем, включен в
дневния ред на работното заседание.
Само за сведение ви го докладвам с молба да се запознаете и
да влезе в обсъждане на работно заседание, тъй като въпросът не е
спешен, а е добре всички да го осмислим добре.
И за сведение в папка „Покани“ са поканите за семинари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
С това изчерпахме точка пета от дневния ред.
Връщаме на точка втора:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, отново на доклад – надявам се за
последно днес, е писмото с искане за отваряне на помещение в
Хисаря с вх. № МИ-14-3 от 22.02.2018 г. В моята папка ще видите
три проекта на това писмо. Абстрахирайте се от първия и третия,
които отхвърлихме след обсъждане, и вижте втория. Като
междувременно аз се чух със секретаря на община Хисаря, който е
присъствал на първото отваряне и който каза, че книжата след това
са върнати. Не е наясно с това защо се иска повторно отваряне на
същото помещение от същия субект.
При това положение аз ви предлагам писмото, което е второ в
моята папка, в което казваме, че няма данни, които да налагат
повторното отваряне на помещението и не следва ЦИК отново да се
произнася с решение. Включили сме и първото. Напомняме, че е с
Решение № 4919-МИ/НР от 21.11.2017 г. И също така даваме
информация, че могат да поискат необходимата на ЧСИ информация
от Сметната палата.
Това е моето последно предложение по този случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Колеги, подлагам на гласуване така изготвеното писмо.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 1
(Румяна Стоева-Сидерова).
Предложението се приема.
Колеги, след малко ще върнем на точка шеста, а сега
преминаваме към разглеждането на точка седма от дневния ред:
7. Разни.
Първи докладчик по тази точка съм аз.
Уважаеми колеги, на първо място във вътрешната мрежа е
публикувано писмо с изх. № ЦИК-02-10 от 21 февруари 2018 г.
Колеги, това е писмото, което изпратихме до госпожа Караянчева и
господин Кирилов. Моля за последващо одобрение.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 2 (Мартин Райков,
Румяна Стоева-Сидерова).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, отново във вътрешната мрежа в моята
папка е публикувано едно прессъобщение. Нарича се
„пресинфо.фалшиви новини“. Моля за последващо одобрение.
Режим на гласуване.
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
2 (Ивайло Ивков, Мартин Райков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, моля да погледнете № ЦИК-12-2 от 21
февруари 2018 г. и във връзка с това и уърдовски файл
„Пресинфо.Кръгла маса.ДЕГ“.
Уважаеми колеги, моля за последващо одобрение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
1 (Мартин Райков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-02209 и ЦИК-07-209, като мисля, че ЦИК-07-209 би следвало да е
публикувано във вътрешната мрежа. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение № ЦИК-00-369
от 21.02.2018 г. Моля да се запознаете.
Уважаеми колеги, моля да гласуваме писмо до
Министерството на външните работи, с което да поискаме от тях да
ни информират своевременно за предстоящи избори като
информация, която касае и дейността на Централната избирателна
комисия.
Колеги, гласуваме.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 2 (Емануил Христов,
Мартин Райков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. С оглед служебната ми
командировка упълномощавам госпожа Мусорлиева с пълния обем
права на председател за времето на командировката ми. И свиквам
следващото заседание на комисията….
Колеги, пропуснах да дам думата на госпожа Стефанова.
Извинявайте, госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпила докладна записка с вх. № ЦИК-09-24 от 23 февруари 2018
г. на директора на Дирекция „Администрация“, във връзка с
одобрение на годишните финансови отчети в изпълнение на
указания на Министерството на финансите ДДС-07 от 22.12.2017 г.
Всички финансови отчети, които подлежат за предаване на
Сметната палата, са качени в папка за днешното заседание
„Годишни финансови отчети“.
Отчетите са представени в Министерството на финансите
чрез уеб базираната информационна система за управление на
Държавното съкровище ИСУДС и по електронната поща на
отговарящия за ЦИК служител в Дирекция „Държавно съкровище“.
И е получен статус „одобрен“.
Следва в тридневен срок от одобрение на файловете с копие
от индивидуалните протоколи два комплекта от отчетите и
попълнена информация, баланс и приложение да се представят на
хартиен носител и на електронен носител в Сметната палата.
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Към комплектите са представени и два вида декларации:
Декларация по т. 7.9. – Приложение 17, и Декларация по т. 21,
съгласно указанията на Министерството на финансите.
Моля за одобрение.
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, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, докладвам ви за
сведение и запознаване вх. № ЦИК-00-375 от днес 23.02.2018 г.
Това е отчет за извършената работа от Валерия Николова Бончева по
Договор № 5 от 15 февруари 2018 г., за периода 15 февруари – 22
февруари 2018 г. Тя е изложила детайлно какви дейности е
извършила за този период.
Докладвам го за сведение и за запознаване.
Докладвам за сведение съгласно решение на ЦИК за
стартиране на процедурата за назначаване на финансов контрольор и
главен счетоводител. Считано от 22 февруари 2918 г., двете обяви са
публикувани в одобрените сайтове и вестници. Направен е списък в
моята папка.
И следващото: на 22 февруари 2018 г. е сключен договор с
„О’Кей Супертранс“, определен за изпълнител на обществена
поръчка с протоколно решение от 1 февруари 2018 г. на ЦИК,
съгласно проведена процедура по Закона за обществените поръчки.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, с това вече закривам днешното заседание на комисията.
Упълномощих госпожа Мусорлиева.
Свиквам следващото заседание на 27 февруари 2018 г.,
вторник, от 10,30 ч. Колеги, знаем, че има втори тур на частични
избори, така че може да се наложи свикване на извънредно
заседание. Благодаря ви.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

