ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 613
На 6 март 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Метин Сюлейман
1.а. Доклад по жалби и сигнали.
Докладва: Мария Бойкинова
1.б. Доклад по Техническото задание по проект с Държавната
агенция „Електронно управление“.
Докладва: Йорданка Ганчева
1.в. Доклад по изпълнение на договор с „Информационно
обслужване“ АД.
Докладва: Емануил Христов
1.г. Предложение до Президента за насрочване на частични
избори.
Докладва: Ерхан Чаушев
2. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Иванка
Грозева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева
3. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов
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4. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Ивайло
Ивков, Мария Мусорлиева, Кристина
Стефанова, Таня Цанева
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, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Росица Матева и Цветозар
Томов.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 15 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 6 март 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т. 1.
Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения –
докладчик господин Сюлейман; т. 2.
Доклади по писма с
докладчици госпожа Ганчева, госпожа Грозева, госпожа Сидерова и
госпожа Солакова; т. 3. Доклади относно постановления на
прокуратури – докладчик господин Баханов; т. 4. Разни –
докладчици аз и господин Ивков на този етап.
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Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо
Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако обичате, да ме включите в
т. „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Мусорлиева.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в жалби и
сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще
е нова точка 1.а. Доклад по жалби и сигнали с докладчик госпожа
Бойкинова.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, моля да ме
включите с нова точка, а именно „Доклад по получено Техническо
задание: Методика и оценка на съпътстваща документация за
провеждане на обществена поръчка с предмет „Изграждане и
внедряване на пилотна система за дистанционно електронно
гласуване“, изпратена от Държавната агенция „Електронно
управление“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо,
Ганчева, включвам ви като нова точка 1.б. с кратко наименование:
Доклад по Техническото задание по проект с Държавната агенция
„Електронно управление“.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Госпожо председател, ще ви
помоля да ме включите в т. „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Стефанова.
Госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в т. „Разни“ и в
„Доклади по писма“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Цанева.
Господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да ме включите или в докладите по
писма или в отделна точка с доклад за изпълнението на Договора за
компютърна обработка с „Информационно обслужване“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ви включа
като нова точка 1.в. Доклад по изпълнение на договор с
„Информационно обслужване“ АД. Записах ви, господин Христов.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едно предложение до президента за
насрочване на частичен избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка 1.г. Предложение до Президента за насрочване на
частични избори.
Колеги, други? – Не виждам други предложения.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и
допълнен дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, преди да преминем към дневния ред,
позволете ми да ви информирам, че по обективни причини от
днешното заседание отсъстват господин Пенев, госпожа Матева и
господин Томов. По обективни причини ще закъснее господин
Арнаудов.
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Колеги, преминаваме към разглеждането на дневния ред.
Започваме с точка 1.а.:
1.а. Доклад по жалби и сигнали.
Докладчик госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви сигнал от
Стефан Божидаров Манов. Трябва да е във вътрешната мрежа в
моята папка с вх. № ПВР-12.1 от 06.03.2018 г. Всъщност сигналът е
до Главния прокурор на Република България с копие до Централната
избирателна комисия и до Министър-председателя на Република
България господин Бойко Борисов. Както ви казах, сигналът е от
Стефан Божидаров Манов в качеството му на регистриран
наблюдател за изборите за Народно събрание от Сдружение
„Памет“.
В сигнала до Главния прокурор господин Манов твърди, че
областният управител на гр. София системно не изпълнява
служебните си задължения и неизпълнението на тези задължения се
състои в неиздаването от него на наказателни постановления по
съставени множество актове от председателя на Централната
избирателна комисия съгласно решения на ЦИК, установяващи
нарушения на Изборния кодекс.
В сигнала се твърди, че в достъпната в публичното
пространство информация е видно, че Централната избирателна
комисия е взела множество решения, с които е установила
нарушения на Изборния кодекс и председателят на Централната
избирателна комисия е издал актове за установяване на
административни нарушения. Касае се за около 41 преписки във
връзка с изборите за президент и вицепрезидент и за 43 преписки
относно изборите за народни представители.
Твърди, че законът задължава областния управител да издаде
наказателни постановления, а същият съзнателно очевидно е
изчаквал да изтече шестмесечният преклузивен срок, след което е
прекратил административно-наказателните преписки и моли главния
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прокурор да предприеме необходимите действия срещу областния
управител на гр. София.
Докладвам ви за сведение този сигнал.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Моля,
продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви още един
сигнал, който е във вътрешната мрежа в моята папка, с вх. № МИ12-1 от 06.03.2018 г. Той е адресиран до председателя на
Централната избирателна комисия, до председателя на общинската
избирателна комисия – Ямбол, до Общинския съвет – Ямбол, и до
господин Ахмед – общински съветник в Общинския съвет – Ямбол.
Сигналът е наименуван „От Инициативен комитет – „Да
спасим град Ямбол от кмета“. Същият не е подписан и в него е
приложена справка от Ямболския окръжен съд, както и справка от
Върховния касационен съд.
В сигнала се твърди, че с влязло в законна сила на
7.12.2017 г. решение е потвърдена присъдата на Ямболския съд, с
която общински съветник е осъден с присъда „лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер“. Няма приложена
присъда.
Както ви казах, сигналът е адресиран по компетентност до
общинската избирателна комисия. Аз съм се свързала с председателя
на ОИК, който също потвърди, че са получили при тях сигнал и
съответно те, съгласно тяхната компетентност, ще предприемат
съответните действия.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова.

Продължаваме със следващата точка:
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1.б. Доклад по Техническото задание по проект с
Държавната агенция „Електронно управление“.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо,
получено по електронната поща, с приложение по вх. № ЦИК-00-773 от 2 март 2018 г. С това писмо е получен огромен по обем
материал, който включва Техническо задание, приложение
документация – около 200 стр., във връзка с писмо, получено във
връзка с изпълнението на Дейност 2 по проект „Изграждане и
внедряване на система за дистанционно електронно управление“ с
приложени коригирани Техническо задание и Методика за оценка и
съпътстваща документация за провеждане на обществена поръчка с
предмет „Изграждане и внедряване на пилотна система за
дистанционно електронно гласуване“, изготвени от Фондация
„Право и интернет“, като госпожа Митева в качеството си на
ръководител на проекта в Държавната агенция „Електронно
управление“ ни моли за нашите коментари и бележки.
Това е разпределено на мой доклад и на други колеги.
Изпратено е по молба на зам.-председателя на електронната поща на
всички членове в момента на получаването.
Аз ви предлагам да се запознаят госпожа Манолова и
госпожа Тихолова като членове на екипа, които да си дадат тяхното
становище. След това в оперативен и работен порядък ние да
обсъдим нанесените технически корекции на работно заседание на
Централната избирателна комисия.
Материалът е публикуван във вътрешната мрежа в отделна
папка, наименувана ДАЕУ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги, продължаваме с новата точка:

8
1.в. Доклад по изпълнение на договор с „Информационно
обслужване“ АД.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, както знаете, скоро отминаха частичните избори в
осем населени места и съгласно Договор № 2 от 2015 г. с
„Информационно обслужване“ АД относно обслужването на
частичните
избори
и
новите
избори
от
преброителя
„Информационно обслужване“ АД, в населените места, по-точно в
общините, където имаше избори, имаше съответно и изчислителни
пунктове, които обработиха информацията съвсем навреме. Знаете,
че два пъти докладвах за първи тур и за втори тур. Качени са
данните и на сайтовете на Централната избирателна комисия и на
съответните общински избирателни комисии в срок.
Във връзка с това „Информационно обслужване“ АД ни
изпраща приемо-предавателни протоколи за всяко едно от местата,
където има произведен такъв избор, съответно за осем населени
места на първи тур, и за три населени места на втори тур, с отчет на
договора, който ние сме подписали с тях. Знаете, че той е рамков
договор. Тези приемо-предавателни протоколи са необходими, за да
могат те да се отчетат към съответните общини.
Във връзка с това аз предлагам, тъй като съответните приемопредавателни протоколи са еднотипни – само съответните населени
места и общини са променени, да приемем без забележки
извършената работа и да упълномощим председателя и секретаря на
Централната избирателна комисия да подпишат приемопредавателните протоколи за извършената дейност.
Изпратена е и дискета с резултатите за архив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
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, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с точка:
1.г. Предложение до Президента за насрочване на
частични избори.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моята
папка има проект за решение за предложение до Президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Беден, община Девин, област Смолян. Тази преписка ви я
докладвах преди. Колегите бяха прекратили правомощията поради
подаване на оставка на кмета на кметство Беден, община Девин,
област Смолян, със свое решение, само че бяха допуснали
техническа грешка. Бяха писали, че предлагат съответно за нов
избор.
Получи се допълнителна преписка. Решението за
прекратяване на пълномощията на този кмет е коригирано във
въпросната точка, че всъщност става въпрос за предложение за
насрочване на частичен избор. Получена е и справка от ГД „ГРАО“,
според която има 391 жители по постоянен адрес във въпросното
кметство.
Въз основа на тези фактически документи е изготвен и
проектът на решение. Мисля, че можем въз основа на тези
документи да предложим на президента на Република България да
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насрочи частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин,
област Смолян. И да се изпрати съответното писмо.
Предлагам ви да гласувате проекта, който виждате пред себе
си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложения ни
проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
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, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, подлагам на гласуване писмото до президента. След
това ще кажа и номера на решението.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
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, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Решението е № 4996-МИ.

Колеги, връщаме се към точка първа:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, господин Сюлейман.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, постъпило е писмо
с вх. № ЦИК-14-8/01 март 2018 г. на Централната избирателна
комисия от Себихан Мехмед – кмет на община Крумовград, област
Кърджали, с искане за отваряне на запечатани помещения, които се
намират в сградата на общинската администрация с адрес на ул.
„Трети март“ № 3, гр. Крумовград. Помещенията са три на брой и се
намират на приземния етаж в общинската администрация, като
съответно в помещение № 2 се съхраняват изборните книжа и
материали от изборите за президент и вицепрезидент на
републиката, произведени на 6 и 13 ноември 2016 г. и от
националния референдум, произведен на 6 ноември 2016 г.; както и
изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и
за кметове и националния референдум, произведен на 25 октомври
2015 г.
В помещение № 3 се съхраняват изборните книжа и
материали от изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни
представители на 26 март 2017 г.
Достъпът до запечатаните помещения е във връзка с
изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014 – 2020 г. „Повишаване на енергийната ефективност на
административна сграда – общинска собственост“. Във връзка с това
искане, колеги, предлагам да приемем решение, с което да разрешим
отварянето на така докладваните запечатани помещения, като
достъпът до същите да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от
Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на Централната избирателна
комисия, и за извършените действия да се съставят съответните
протоколи съобразно изискванията на т. 21 от същото решение,
които съответно след това бъдат изпратени в Централната
избирателна комисия.
Предлагам да гласуваме такъв проект на решение, който съм
подготвил и е в моята папка за днешното заседание – проект № 4972.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
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, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4997 без индекс, тъй
като става дума за всички видове избори, включително и
националния референдум от 2016 г.
С това изчерпахме точка първа от дневния ред с всичките й
букви.

Продължаваме със следващата точка
2. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви отново
поканата за Вторите експертни електорални дебати за
равнопоставеност на правото на глас, организирани от Постоянния
избирателен орган на Румъния, с оглед наближаващия срок за
регистрация.
Припомням, че ще се проведе през м. май в Румъния, като
Постоянният избирателен орган ще поеме пет нощувки в Синая,
храната и местния транспорт за двама представители от
избирателния орган или международна организация. Симултанният
превод ще бъде осигурен на английски и френски език. Срокът е до
15 март 2018 г.
Госпожа Таня Цанева изявява желание да участва и ме е
уведомила като докладчик. Затова ви предлагам, ако има друг
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колега или други колеги, които искат да участват, да се заявят, за да
вземем решение за участие съобразно тази покана. Събитието е от 3
до 6 май 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? – Не виждам желаещи.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения. Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16, против – 1 (Емануил
Христов)…
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Виждам, че колегата Бойкинова е
тука, но системата отчита, че я няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ще
прегласуваме.
Колеги, Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Емануил
Христов).
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад
преписката с вх. № ЦИК-07-137/2 от 5 февруари 2018 г. Това е
покана за семинар „Управление на избори, техники и перспективи“
от 17 до 21 септември 2018 г., който ще се проведе в Лондон.
Докладвам го и моето предложение ще бъде за приключване на
преписката. Ако има друго предложение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, не виждам други предложения. Докладът е за
сведение и преписката приключва.
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Продължете с други доклади. Следващ докладчик е госпожа
Грозева – заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам ви за сведение преписка с вх. № МИ-06170 от 1 март 2018 г. Тя е от община Брусарци. Секретарят ни е
изпратил копие от присъда на Видинския окръжен съд, с която
кметът на кметство Буковец Димитър Цветанов Петров е осъден на
лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер,
ведно с предложение от Окръжна прокуратура – Монтана,
адресирано до общинската избирателна комисия – Брусарци, в което
дават срок до 26 март 2018 г. общинската избирателна комисия да
предприеме незабавни действия по чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА.
С наше Решение № 4992-МИ/НР от 27 февруари 2018 г. ние
попълнихме състава на общинската избирателна комисия –
Брусарци, така че сега ще очакваме прекратяването предсрочно на
пълномощията на кмета.
За сведение ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова – заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № НС-06-8 от кмета на Столична община. Всъщност
подписано е от госпожа Ралица Стоянов – заместник-кмет, и от
господин Светлозар Ерменков като секретар на Столичната община.
То е отговор на нашето питане дали са съставени актове за
унищожаване на книжата – актове, които подлежат на унищожаване,
тъй като не подлежат на архивиране.
Въпросът ни беше зададен във връзка с полученото преди
това писмо, с което ни уведомяваха, че са унищожили всичките
торби, всичките кашони и пликове, които са се съхранявали, от
изборите през 2014 г., без подробен опис на книжата. Отговорено ни
е, че съгласно Решение № 1392, т. 4, на областните управители или
съответно на кметовете на общини е възложено архивирането и
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описът на документите, които са вътре, в т.ч. са и протоколите на
секционните избирателни комисии. И също така, че в Решение №
826 сме написали „вторите екземпляри“, пък при тях са третите
екземпляри. И накрая завършват с искане.
Писмото е по-подробно и е в моята папка от 18 февруари
2018 г.
„Съобразно гореизложеното и при условие, че ЦИК има
нарочни различни от описаните в цитираните решения ред, да ни
уведомите своевременно.“
Аз не знам как в Пловдив и в цялата страна разбраха, че
трябва да съставят актове за унищожаване, само в Столична община
не разбраха. Но ще бъда така добра да погледна съответните
указания на Архивите, за да мога да им изпратя писмо и да се счита
отсега-нататък, че имат указания: че трябва преди да ги ликвидират,
да съставят съответните актове
и описи на унищожаваните
документи от изборите, така както се постъпва на цялата територия
на България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Проблемът ми се струва доста
сериозен и не мисля институциите да си мислят, че Централната
избирателна комисия определя реда. Това е Законът за архивирането
и от тази гледна точка актът за унищожаване се съгласува с
Архивите и едва тогава се пристъпва към унищожаване.
Ние в нашите решения на нито едно място не сме казали, че
дерогираме прилагането на Закона за архивирането и подзаконовите
нормативни актове, свързани с него. Аз предлагам на работно
заседание да го обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не съм против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, използвам случая да кажа, че работното ни заседание
– като работни срещи на групи имам предвид, ще бъде утре в
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10,30 ч. До тук вече са две точки, ще има предполагам и още.
(Реплики.)
Уважаеми колеги, след обсъждане в оперативен порядък,
работните срещи по работни групи ще бъдат в четвъртък от 10,30 ч.,
а впоследствие ще решим и за началния час на заседанието.
Следващият докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И аз ще помоля в дневния ред на
заседанието на Работна група 1.2. да се включи и писмо във връзка с
искане от община Генерал Тошево, за възстановяване чрез
трансфериране на сумата за осигуровките.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-25 от 2 март 2018 г. за
частично отчитане. Всъщност това е приключване на цялостното
отчитане на работата по договора между Централната избирателна
комисия и Цветослава Иванова Кръстева-Пинелова, за извършените
от нея дейности по Договор № 234 от 8 декември 2017 г. Знаете, че
частично договорът беше отчетен за периода 11.12.2017 г. до 11
януари 2018 г. и на изпълнителя по този договор беше изплатено
възнаграждение в размер на 1361.70 лв.
За периода от 12 януари 2018 г. до 12 февруари 2018 г.
включително, изпълнителят е изготвил отчет, който е публикуван
във вътрешната мрежа. Така както е сключен договорът и
дейностите са посочени в самия договор, конкретно те са отразени в
отчета от изпълнителя. За този период от време, пропорционално на
времето, се дължи възнаграждение в размер на 1497,87 лв.
Предлагам да одобрим работата на Цветослава Пинелова по
изпълнение на Договор 0 234 от 8 декември 2017 г., включително
отчетния период от 12 януари 2018 г. до 12 февруари 2018 г.
включително, и да одобрим изплащането на възнаграждението, така
както е посочено в докладната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? – Подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
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, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото писмо е за сведение, с
вх. № ЦИК-04-11 от 2 март 2018 г. Писмото е от министъра на
финансите до всички първостепенни разпоредители с бюджет, във
връзка с управлението на имоти – държавна собственост, с
конкретни указания в случаите, когато се изготвят проекти на актове
във връзка с това.
Предлагам едно копие да се предостави на директора на
Дирекция „Администрация“.
За сведение в папка „Покани“ са публикувани покани за
семинари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Цанева.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за сведение ви докладвам вх.
№ ЦИК-07-39 от 6 март 2018 г. Това е електронният Бюлетин на
Международния институт за мониторинг и развитие на
демокрацията и парламентаризма. С този Бюлетин ни информират за
проведени срещи с международните наблюдатели – дългосрочни
международни наблюдатели за президентските избори в Русия, за
проведена кръгла маса, за проведен семинар, както и информация, че
представители от института ще участват в наблюдение на изборите
за президент в Република Азербайджан.
За сведение.
И ви докладвам в моята папка за днешното заседание писмо с
вх. № ЦИК-12-13 от днешна дата, от Велко Милоев – член на
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Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Засега
ви го докладвам за сведение с молба да се запознаете с материала и
бихме могли да го обсъдим на работно заседание. Господин Милоев
ни изпраща информация за предстоящи избори – изборен календар
за провеждане на изборите през 2018 г. Засега за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в докладите по писма
пропуснах да докладвам превод с вх. № ЦИК-07-4/5 от 1 март
2018 г., като с това писмо е получен преводът на госпожа Клара
Боулз относно нашия отговор към гласуването дистанционно.
Припомням, че тя е изследовател, прави проучване. Сочи, че биха
искали да се потвърди дали въведената информация е вярна - те са
ни я изпратили, и да им съдействаме за някои неясноти. Също така
ще се радват да се предостави информация и в Раздел 2.8., тъй като
също е обект на преписката.
Предлагам ви да се запознаете и да го обсъдим. За сведение и
запознаване към момента го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Мисля, че с това изчерпихме докладите по писма.

Преминаваме към:
3. Доклади относно постановления на прокуратури.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Едно постановление, уважаеми колеги,
с вх. № ПВР-09-26 от 1 март 2018 г. Постановлението е за отказ да
се образува досъдебно производство от 26.02.2018 г. на прокурор
при Районна прокуратура – Козлодуй. Преписката е по наш сигнал
от Централната избирателна комисия по отношение на едно лице с
посочено ЕГН и адрес, че е гласувала повече от един път на
президентските избори на 6.11. и 13.11.2016 г., за евентуален състав
на престъпление по чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс.
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Извършена е проверка, разпитан е свидетел, назначена е
графологична експертиза. Приобщени са материалите от съответната
избирателна секция към прокурорската преписка. Касае се за едно
лице, което е било в секция, която е била открита в МБАЛ „Св. Иван
Рилски“ – гр. Козлодуй. Но тя е съществувала в Основния списък, не
са го догледали и са я дописали в Допълнителния списък. Но се е
установило, че и в основния списък срещу името на това лице, и в
допълнителния списък срещу името на лицето има положени
подписи.
Установило се е, че тя се е подписала само веднъж, а именно
срещу името си в Допълнителния списък. Установило се е, че
подписът, който е положен в основния списък, където както казах
фигурира името й, не се е подписала тя. Така че по безспорен начин
се доказва. Това се доказва и тъй като в основния списък са
гласували 10 и са описани 10, а в допълнителния списък са посочени
35 лица, но са гласували 34, така че с оглед на събраните
доказателства се е установило, че няма данни за извършено
престъпление. А именно, че лицето Емилова не е гласувала повече
от един път на президентските избори на 6.11.2016 г., поради което
прокурорът при Районна прокуратура – Козлодуй, постановява отказ
за образуване на досъдебно производство.
Считам, че с оглед на така изложената фактическа обстановка
в постановлението за отказ, същото е правилно и законосъобразно и
предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Не виждам други становища, господин Баханов. Ще остане за
сведение.
Колеги, с това изчерпахме и тази точка.

Преминаваме към:
4. Разни.
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Първи докладчици сме аз и господин Ивков, като аз ще ви
представя информация във връзка с командировката, а се обръщам
към господин Ивков да ме допълни.
Както знаете, въз основа на протоколно решение на
Централната избирателна комисия, аз и господин Ивков
представлявахме комисията в осмата международна конференция на
органите за управление на избори, която се състоя в Грузия
миналата седмица. Темата на конференцията съобразно
предварително обявената програма, която беше публикувана преди
нашето заминаване във вътрешната мрежа, беше „Технология и
иновации за гражданско включване в изборния процес“.
Уважаеми колеги, конференцията беше открита от госпожа
Жваня – председател на грузинската Централна избирателна
комисия, от министъра на правосъдието на Грузия, от местния
координатор на ООН и от изпълнителния директор на ICPS,
директора по въпросите, свързани с партиите на IFES, както и
местния представител на Съвета на Европа в Грузия.
Веднага след това откриване, първият говорител на
конференцията бях аз и представих презентацията така както ви
беше представена на вниманието. Обърнах внимание на
използването на технологиите за включването на гражданите в
четири направления:
На първо място, относно организиране на публичната
кампания, разяснителната кампания за правата и задълженията на
гражданите в изборния процес, за мястото и метода на гласуване.
На второ място, възможността, която се дава на българите в
чужбина да подават електронни заявления за гласуване в чужбина.
На трето място, публичността и прозрачността на решенията
на нашата комисия като средство за повишаване на публичното
доверие.
И на четвърто място, разбира се, докъде сме стигнали с
дистанционното гласуване и машинното гласуване.
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Колеги, на тази конференция за мен имаше доста интересни
изказвания, но съм си записала неща, които според мен са важни за
нашата Централна избирателна комисия и бих искала да ви
представя тези практики:
На първо място, това е практиката в Грузия. Тя е близка до
нашата. Направили са кампания „Говори с избирателите“. Тази
кампания е преди изборите и след изборите. Преди изборите са
разработили въпросници какво гражданите искат да видят и да
прочетат по повод предстоящите избори. Достигнали са до широк
кръг избиратели, като над 48 000 от тях са отговорили. На база на
отговорите на избирателите те са направили своята кампания.
След като приключат изборите, са направили социологическо
проучване за успеха на тази кампания и в голям процент
гражданите, избирателите са били удовлетворени от начина, по
който грузинската ЦИК е организирала разяснителната кампания.
На второ място, както и при нас, интернет страницата на
грузинската ЦИК е основен източник на официална и кредибилна
информация по повод на изборите. Избирателите в Грузия са се
научили да посещават страницата на Централната избирателна
комисия, когато се интересуват: по отношение на своите права и
задължения, по отношение на изтичащи срокове.
На трето място, това е различно законодателно решение:
Грузия е осигурила по електронен път да се подават заявления за
регистриране на застъпници, както и на наблюдатели – местни и
международни. А също така и акредитацията на медиите да става с
електронно заявление, подадено по електронен път.
Онова, което обсъждат, е и политическите сили да подават
своите номинации за членове на секционни избирателни комисии по
електронен път.
Това е по отношение на Грузия.
По отношение на Латвия.
В Латвия също наблюдателите се регистрират онлайн. Такова
е тяхното законодателно решение – и местни, и чуждестранни
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наблюдатели. При тях е възможно да гласуваш в избрана секция и
поради тази причина латвийската ЦИК е осигурила възможност чрез
интернет страницата си да се подават заявления за промяна в
секцията, в която ще се гласува.
Интересен ми беше опитът на Индия, но тъй като много
колеги са ходили в Индия и включително докладваха тук подробно,
затова няма да се спра на Индия.
И колеги, интересен ми беше опитът на Кения. Колеги, в
Кения видях много сложно машинно гласуване. В Кения има
пръстов отпечатък, лицево разпознаване и снимка, която се изважда
от твоята лична карта и се публикува в списъка, за да могат да те
разпознаят и в избирателния списък. За мен това е неудачен, твърде
скъп вариант. Има 4-5 устройства, които са доставени във всяка една
секция, за да се осигури машинно гласуване. (Реплики.)
Друго, което за мен представляваше интерес, е опитът на
Киргизката република. Там РИК, ОИК и съответно СИК са с
двугодишен мандат. Отново по сложен начин е проверката в
Киргизката република: с лична карта, проверява се дали лицето е в
списъка, след това отново има отпечатък на палеца, след това отново
се сканира и лицето, физиономията на съответното лице, на
съответния избирател, за да се провери дали това е той.
Колеги, също така Бангладеш, Молдова, Тунис споделиха
своя опит. Молдова сподели своя опит с кампания „Open talks“ –
отворени разговори. Те провеждат редица срещи с избиратели, на
които пряко, в директен контакт им представят техните права и
задължения, както и правят 25 обучителни курса онлайн за
избиратели.
Колеги, моята цялостна оценка на тази конференция е, че
България в сравнение с другите комисии стои много добре като
организация на изборния процес, като механизми за използване на
съвременните технологии, но все пак и с мисъл, и с идея и за
рисковете, които те крият, и с мерките, които се предприемат за
минимизиране на рисковете.
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Донесла съм материали, колеги, които ще оставя да се
запознаете.
Може би само и да кажа, че на самото събитие присъстваха
четири фирми, които предоставят услуги в сферата на
информационните и комуникационните технологии. Това бяха по
реда на стоянките: „Смартматик“, „Воаз“, „Индра“ и „Лакстъм“.
Господин Ивков, имате ли да допълните?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, нямам какво да кажа повече, освен че
ще кача снимките, които направих по време на презентацията на
председателката за следващото заседание във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, ще напишем кратко прессъобщение.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
След като приключим заседанието, ще оставя материалите
отпред, за да може да се запознаете. С това считам, че съм
докладвала преписка № 07-209-12 от 22.02.2018 г., която съдържа
програмата на проведената конференция.
На следващо място, колеги, бих искала да ви докладвам
писмо с вх. № ЦИК-07-37 от 06.03.2018 г. Колеги, това е програмата
за заседанието на Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО в Литва. Не
съм дала програмата за превод, но ще погледна какви са
приложените материали и ще ги оставя за превод, колеги, за да
можете вие да се запознаете на заседанието в четвъртък с тях.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Мусорлиева заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
първо вх. № РД-21-31-002 от Съвета за електронни медии и наш №
ЦИК-00-399 от 6 март 2018 г., т.е. предаванията, които бяхме
изискали от СЕМ. И от БТВ. От Нова телевизия най-вероятно
администрацията ще отиде да ги вземе или ще се получат днес. Това
е с цел да ги имаме в деловодството и в случай че някой реши, че се
чувства по някакъв начин засегнат, обиден и т.н….
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Това са двете предавания, за които изискахме материалите.
Можем да ги използваме. Като адвокат информирам колегите, че
тригодишен е срокът, ако желаете. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
Колеги, докато ви нямаше, ние правихме доста широко
обсъждане. Уважаеми колеги, нека да помислим. Ето ги материалите
за запознаване още малко.
И ви докладвам, че в Централната избирателна комисия с вх.
№ ЦИК-07-36 от 6 март 2018 г. За първи път след много години сме
поканени от ЦИК на Русия за участие като наблюдатели в изборите
в Русия. Само ви казвам част от поканата: „С удоволствие ще ви
посрещнем като наши колеги, ще изслушаме мнението ви, ще
обменим опит в разрешаването на основни въпроси в нашата
дейност за увеличаване на прозрачността и ефикасността на
изборните процедури. Ако приемете поканата, ЦИК на Русия ще
съдейства в посрещане на летище, търсене на удобен вариант за
хотел, осигуряване на цялата информация“ и т.н.
Казват ни, че Законът на Руската федерация не допуска
международни наблюдатели да бъдат за сметка на руската страна.
Всички си плащат, ако желаят, сами. Така или иначе казват, че биха
искали наистина да ни осигурят, но просто е забранено от закона.
Осигуряват пълно съдействие при акредитацията, информацията и
материалите, както и логистиката.
След като се разбра, че предлагат от АСЕЕЕО госпожа
председателката да представлява АСЕЕЕО в Русия, аз ви предлагам
да водя наша делегация от Централната избирателна комисия като
заместник-председател в по-широк състав. Проверила съм в
счетоводството – има такава възможност, с оглед на това, че над 25
години не сме участвали в избори в Руската федерация, т.е. всички,
които желаят. Само мога да кажа, че съм взела таблицата и има хора,
които въобще не са ходили…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че няма пречка всеки
един от нас да се заяви на микрофон. Заявявам се аз за участие.
Госпожа Росица Матева по повод на други преписки, които са ми
били разпределяни с покани на международни форуми, също ме е
питала и предлагам да се съгласува с нея дали тя желае да участва с
оглед това, че днес отсъства по обективни причини. Аз заявявам
участие.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам първо
комисията да реши. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаема госпожо председател, моля ви да подложите на
гласуване да има разширен състав на делегацията. (Реплики.)
Колегите, които не са разбрали, ще ми разрешите ли още
веднъж, както някои казват, да зачета едно изречение: „Ако
приемете поканата, ЦИК на Русия ще съдейства в посрещане на
летището, осигуряване на цялата информация, нужна за
избирателния процес…“ Писмото е във вътрешната мрежа.
Госпожо председател, моля да подложите на гласуване
участие в изборите в Русия като международни наблюдатели от
ЦИК на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: След като гласуваме, че ще ходим,
предлагам да гласуваме колко души максимум. Извинявайте, не
можем да се носим като потеря. Ако трябва, аз ще се оттегля.
Според мене този, който трябва да отиде, е Мария Бойкинова,
защото никога никъде не е излизала като представител на
Централната избирателна комисия. И ако приемете моето
предложение, хората които ще ходят в Осло, хората които ще ходят
на други наблюдения, да бъдат така добри да направят една крачка
назад, а пък аз също ще се оттегля. Другият вариант е да теглим
жребий. Но Мария Бойкинова задължително трябва да присъства. Аз
съм заявила себе си, защото смятам, че освен Таня Цанева, аз съм
човекът, който владее руски език в тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, подлагам на гласуване участието на Централната
избирателна комисия с международни наблюдатели.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – 2 (Емануил Христов, Ивайло Ивков.)
Предложението се приема.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз предложих себе си, Мария
Бойкинова, Иванка Грозева. Това са моите предложения. Госпожа
Ганчева предложи.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, и аз се заявявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: И аз искам да се заявя за тази
командировка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин
Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: И аз искам да се заявя, госпожо
председател.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз също искам да се заявя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други?
Колеги, как ще процедираме сега? – Аз подлагам анблок на
гласуване тези, които се заявиха за участие. Ако искате, ще ви
изчета имената: госпожа Мусорлиева, госпожа Грозева, госпожа
Бойкинова, госпожа Сидерова, госпожа Стефанова, госпожа
Ганчева, госпожа Матева, господин Цачев, господин Арнаудов,
господин Райков и госпожа Иванова.
Кажете, госпожо Стефанова. – Без госпожа Стефанова.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. Уважаеми колеги,
гласуваме тези наши представители като наблюдатели на изборите в
Русия.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 13 Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова), против – 7
(Александър Андреев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева).
Благодаря.
Заповядайте за отрицателен вот.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, гласувах против не защото съм
против самата идея Централната избирателна комисия да участва
като наблюдател на президентските избори в Русия, а просто ми се
стори, че не обмислихме бройката добре. Затова предлагам да
помислим отново по въпроса и да прегласуваме бройката отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Приемам това като отрицателен вот.
Втори отрицателен вот – госпожа Сидерова, след това ще има
процедура.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, аз също твърдо
смятам, че трябва да наблюдаваме изборите в Русия. Не за нещо
друго, а защото там има машинно преброяване и гласуване, за което
ние получихме по наше искане пълната документация с обяснение
на системата на това гласуване и на преброяване на гласовете. И за
нас като Централна избирателна комисия ще е интересно да видим и
този процес, освен самия процес на гласуване. Защото за мене
наблюдението е наблюдение, а нещо друго. Но съм против
огромната бройка. Считам, че това звучи несериозно и ние олекваме
в очите на всички останали колеги от органите за управление на
изборите.
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Предлагам трима души максимум, като пак повтарям: Мария
Бойкинова според мене е с приоритет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моето предложение е Централната
избирателна комисия да определи числеността на делегацията – помалко число, след което тези места да бъдат запълнени чрез жребий
от всички желаещи, като изключим Мария Бойкинова, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, предложение за бройка? Тук в отрицателен
вот чух предложение трима. Колеги, моля ви.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз мисля, че пет човека, както
досега сме ходили в различни делегации, са нормално число за
толкова големи избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване нашите представители да бъдат
петима. Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – 5 (Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова).
Колеги, взехме решение, че ще наблюдаваме изборите.
Взехме решение и за бройката на представителството.
Моля, колеги, как ще процедираме оттук-насетне за
уточняване на състава? – Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам с оглед практиката на
Централната избирателна комисия, по реда на заявяването на
микрофон, да се гласува.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожа Иванова беше преди вас. (Шум и реплики.)
КАТЯ ИВАНОВА: Ако позволите, аз не съм съгласна с
направеното предложение от госпожа Ганчева, тъй като лично аз за
първи път днес разбирам и поради тая причина и днес се заявявам.
Аз нямам представа как другите колеги са узнали преди да
пристигне поканата и са успели вече да се заявят.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Просто в петък бяхме на работа и
така узнахме. Недей така. (Шум и реплики.)
КАТЯ ИВАНОВА: Добре, ще ме изслушате ли? – Аз имах
търпението да изслушам всички. За мене вариантът по азбучен ред е
по-справедлив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По-скоро като реплика към госпожа
Иванова.
Госпожо Иванова, всички документи, които влизат, са
налични в деловодната система. Аз лично също сутринта се запознах
с поканата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, ако ще се тегли жребий, аз
предлагам да бъде по азбучен ред, както е винаги при такива
подобни жребии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, аз правя
предложение, което беше изразено от няколко изказващи се преди
мен, че двамата човека, които не са били никъде досега, да излязат
извън жребия, т.е. да бъдат подложени на гласуване и жребий
другите три места. Тоест, Иванка Грозева и Мария Бойкинова да
останат в тази бройка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Оттеглям се от предложенията. За
мен това е недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, като председател давам 10 минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 20 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Колеги, до тук по преписката, която докладва госпожа
Мусорлиева, имаме решение Централната избирателна комисия да
изпрати свои наблюдатели на президентските избори в Русия, както
и взехме протоколно решение това да бъдат петима представители
на Централната избирателна комисия.
Колеги, нашият правилник позволява и във връзка с това
подлагам на прегласуване първото предложение: да отидат всички
заявили се. Ако това предложение не постигне необходимото
мнозинство, колеги, чрез жребий ще решите.
Колеги, подлагам на прегласуване първото предложение:
всички заявили се.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова), против – 10
(Александър Андреев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева).
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Колеги, това предложение не постигна необходимото
мнозинство. Казах как ще се процедира от тук-насетне.
Следващ докладчик е госпожа Стефанова – заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК09-24 от 2 март 2018 г. е постъпила докладна записка от Красимира
Манолова във връзка с представяне на коригирани документи и нови
справки към Годишния финансов отчет. С писмо на ЦИК, изх. №
ЦИК-05-1 от 23 февруари 2018 г. са предадени годишните
финансови отчети в Сметната палата.
На 27 февруари 2018 г. по електронната поща и в телефонен
разговор Жасмина Пеовска е уведомена от отговорния служител в
Министерството на финансите, за необходимост от извършване на
корекция и разшифровка на трансферни операции, както и подаване
на две нови справки. Промените са направени, изготвени са новите
справки и са подадени през системата на 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: „Одобрени“.
Следва одобрените файлове с копие от индивидуалните
протоколи в два комплекта от отчети, баланси и справки към
Годишния финансов отчет да се предадат в Сметната палата. Както и
две декларации по т. 7.9. и т. 21 от ДДС № 07 от 22.12.2017 г. на
Министерство на финансите.
Моля за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми 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, Мария Мусорлиева,
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви да одобрим промяна
във вече гласуваното протоколно решение на Централната
избирателна комисия относно състава на наблюдателите, които ще
участват в президентските избори в Азербайджан, като колегата
Александър Андреев се отказва. На негово място предлагам колегата
Метин Сюлейман.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам и аз да участвам в
състава на групата, която ще присъства на изборите в Азербайджан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване тези предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – 2 (Емануил Христов, Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Колеги, преди да закрия заседанието във връзка с служебната
командировка, в която ни изпратихте с госпожа Мусорлиева,
Централната избирателна комисия следва да определи лице измежду
своя състав за председател за четвъртък и петък по времето на
служебната командировка. Моля за вашите предложения.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам колегата Сидерова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. С оглед работните заседания на
работни групи в четвъртък в 10,30 ч. свиквам заседанието на
комисията на 8 март 2018 г., четвъртък, 14,00 ч., като ако настъпят
някакви причини, началният час на заседанието да се промени, това
ще го направи госпожа Сидерова.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 16 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Въпреки че закрих днешното
заседание, се оказа, че е необходимо да вземем още едно решение.
Колеги, по повод нашите представители като наблюдатели на
президентските избори в Русия, след теглен жребий определихме
госпожа Бойкинова, госпожа Сидерова, госпожа Ганчева, госпожа
Иванова и господин Арнаудов.
Колеги, моля да гласуваме с вдигане на ръка.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева), против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, госпожа Ганчева ме подсети с оглед
необходимостта от бърза реакция, колеги, да гласуваме принципно
да приема поканата на АСЕЕЕО, която вероятно вече е пристигнала,
да представлявам АСЕЕЕО като наблюдател на тези избори.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – 2 (Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева).
Предложението се приема.
Колеги, с това заседанието вече наистина е закрито.
Благодаря ви.
(Закрито в 12,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

