ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 614
На 8 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.
Докладват: Йорданка Ганчева, Иванка Грозева,
Метин Сюлейман
2. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Румяна Сидерова,
Кристина Стефанова, Камелия Нейкова, Севинч
Солакова, Георги Баханов
3. Разни.
Докладват: Румяна Сидерова, Кристина Стефанова
ПРИСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Ивилина Алексиева,
Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Владимир Пенев, Росица
Матева.
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Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Румяна Сидерова – член на Комисията.
*
*
*
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, днес е
8 март – Международният ден за солидарност между жените от цял
свят в борбата им за равни права, за образование и в защита правата
на децата.
Поздравявам всички жени – членове на ЦИК, и всички
избирателни комисии, както и работещите в администрацията на
ЦИК с тази дата, с пожелание за здраве, успехи във всяко начинание
и много щастие.
Колеги, в залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия. След като се поздравихме за празника, моля да видите
предложението за дневен ред. Имате ли допълнения към дневния
ред? Той е относително малък, но се оказа, че в точка „Разни” ще
влязат доста докладни.
Имате ли предложения за допълнение към дневния ред?
Камелия Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в доклади по
писма.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре. Други предложения
има ли? Ако няма, моля да гласуваме дневния ред.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, по уважителни причини днес отсъстват колегите
Мусорлиева, Алексиева, Андреев, Томов, Пенев и Матева. Колегата
Цачев се обади, че се налага да закъснее малко, но ще дойде на
заседанието.

3
По точка първа от дневния ред давам думата на госпожа
Йорданка Ганчева.
Точка 1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НР-06-9
от 6 март 2018 г. Това е писмо, получено от кмета на община Долни
Чифлик, в изпълнение на наше решение от 18 октомври 2016 г.
Приложено са ни изпратили заверени копия от заповедта на кмета на
община Долни чифлик и съставения протокол за отваряне на
помещение. Докладвам го за сведение.
Докладвам получено по електронната поща писмо от кмета
на община Аврен, област Варна, с което в изпълнение на наше
решение приложено са ни изпратили протокол относно отваряне на
помещение и копие от съответната заповед на кмета за определяне
на длъжностните лица. Докладвам го за сведение.
Това са моите доклади по тази точка.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря ви, колега
Ганчева.
Иванка Грозева има думата.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка от
днешна дата има проект за решение относно отваряне на запечатано
помещение. С вх. № ЦИК-14-9 от 7 март 2018 г. е пристигнало
писмо от временно изпълняващия длъжността кмет на община
Макреш господин Митко Антов за отваряне на запечатано
помещение, находящо се кметство Раковица, с. Раковица, ул. „3”, ет.
2. В това помещение се съхраняват изборните книжа и материали от
изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за
президент и вицепрезидент на Републиката през 2016 г., от
националния референдум през 2016 г., от изборите за общински
съветници и кметове и националния референдум през 2015 г. и от
изборите за народни представители през 2017 г.
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Отварянето е във връзка с извършване на експертиза на
изборните книжа и материали от изборите за народни представители
през 2014 г. за предаване на „Държавен архив“ – Видин.
Предлагам ви да разрешим отварянето на запечатаното
помещение при спазване на изискванията на наше Решение № 4387НС от 2 март 2017 г.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, виждате проекта за
решение, има ли други предложения по него? Ако няма, който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Това е Решение № 4998.
Колега Сюлейман, заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-12
от 1 март 2018 г. в Централната избирателна комисия е получено
писмо от Катя Николова, началник отдел ГРС в община Шумен, с
което ни уведомява, че в изпълнение на т. 21 от Решение № 4387-НС
от 2 март 2017 г. са ни изпратили заверено копие от протокол на
комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, както и заповедта на
кмета, с която е определена тази комисия. Отворено е запечатано
помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. с цел да бъдат
прибрани оригиналните избирателни списъци на секция № 77 и
секция № 78, както и декларация на лице, срещу което е имало
образувано досъдебно производство за това, че има данни, че е
гласувало в нарушение на правилата на Изборния кодекс.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря. Други доклади
имате ли? Не.
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Аз имам доклад. Пристигнало е писмо с вх. МИ-07-3 от 7
март 2018 г. от Столична община с приложени към него заповеди на
кмета на Столична община, подписани от господин Чобанов като
заместващ кмета на общината, относно определяне на комисия от
лица, които ще се занимават с прехвърлянето на книжата в къща №
100а, Панчарево (знаете, разрешихме им да освободят центъра, в
който бяха книжата досега), както и допълнителна заповед за
изменение. Заповедта, с която е определена комисията, е № СОА-18РД-91-87 от 2 март, допълнителната заповед за изменение в първата
заповед е № СОА-18-РД-09-231 също от 2 март.
Докладвам ви за сведение.
Ако няма други доклади по тази точка, преминаваме към
точка 2 – доклади по писма. Давам думата на госпожа Йорданка
Ганчева.
Точка 2. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви само за
сведение и запознаване проектоотговор, който е изготвен от
юрисконсулт Милена Радославова, във връзка с доклада ми по
преписка с вх. № ЦИК-07-4-5 от 1 март 2018 г. Преписката беше
изпратена и по електронната поща на колегите за запознаване.
Припомням, че става въпрос за отговори, които ние изпратихме във
връзка с провеждано изследване под егидата на Европейската
комисия и отговорихме на госпожа Молас по поставени въпроси
ведно с таблица. Сега искат нашето потвърждение на определена
част от информацията, съответно нова информация, тъй като беше
съгласувано първо да го обсъдим в оперативен порядък.
Докладвам го за сведение и в предстоящо работно обсъждане
да обсъдим и да изпратим след това отговора.
Докладвам за сведение и вх. № ЦИК-07-29-3 от 7 март 2018 г.
Това е писмо, получено от A-WEB Секретариата във връзка с
програми за обучение, но през 2019 г. в рамките на A-WEB. С
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писмото ни благодарят и ако имаме някакви въпроси за програмите
през 2019 г., да не се притесняваме да се свържем с тях.
Докладвам го за сведение.
И, колеги, съгласувано със заместник-председателя ви
предлагам госпожа Яна Арнаудова, която, знаете, е ръководител на
центъра, с който имаме сключени част от договорите за езиково
обучение през предходни години. Има молба към Централната
избирателна комисия за издаване на референция. Ние имаме
практика за издаване на такива, предлагам ви принципно да
гласуваме председател и секретар да разпишат референция в полза
на този съконтрагент на Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на докладчика
принципно да изразим съгласие.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Следващият докладчик по тази точка е госпожа Кристина
Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК00-401 от 7 март сме получили отговор на наше писмо от Нов
български университет, в което ни предлагат доц. д-р Станислава
Георгиева да съдейства и участва в конкурсна комисия, както и да
подпомогне комисията за подготовка на въпросниците за тест и
интервю във връзка с конкурсите за главен счетоводител и финансов
контрольор.
Докладвам за сведение.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря. Има готовност
от Нов български университет да ни изпратят специалист.
Госпожа Солакова е следващият докладчик.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, напомням ви, че в
папка „Семинари” има получени покани. Моля да се запознаете.
Докладвам ви една докладна записка с вх. № ЦИК-09-27 от 8
март 2018 г. С тази докладна записка госпожа Манолова и
администрацията ни уведомяват за изтичането на срока на договора
с Българската телеграфна агенция за абонамент за електронен прес
клипинг. Срокът е бил шест месеца, сключен е на 12 септември 2017
г. С оглед на изтичането на срока се предлага при същите условия,
включително и възнаграждението по договора, да се сключи нов
договор. Срокът не е споменат, предлагам ви отново договорът да е
за шест месеца при същите условия.
Виждате във вътрешната мрежа публикуван договорът от
септември 2017 г. Ще ви помоля да обърнете внимание в предмета
на договора дали не трябва да разширим ключовите думи с оглед на
това, че липсва името на председател, може би и заместникпредседател, включително и думите „говорител” и „председател” да
бъдат част от ключовите думи наред с „Централната избирателна
комисия”, „Александър Андреев”, „Камелия Нейкова”, „Цветозар
Томов”, „електронно гласуване”.
Колеги, ще помоля да се изготви проект на договор при тези
условия, за да може да се запознаем със съдържанието на договора и
да го гласуваме на следващото заседание. На този етап за сведение.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря. Камелия Нейкова
има думата.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-0738 от 6 март по електронната поща в Централната избирателна
комисия е постъпило писмо от Аксел Сундстрьом, изследовател в
областта на политическите науки от Швеция и научен сътрудник в
училището „Харвард Кенеди”, със следния въпрос: „Може ли да ми
помогнете да получа данни за различията в избирателната активност
между мъжете и жените в последните избори в националната
законодателна власт, където има такива данни?”
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Колеги, аз ви предлагам да върнем отговор, че Централната
избирателна комисия не отчита различията в активността между
мъжете и жените и нямаме такива статистически данни.
Предлагам ви да отговорим в този смисъл по електронната
поща на господин Сундстрьом.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, който е съгласен с
предложения от госпожа Нейкова отговор, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Следващият докладчик е господин Емануил Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получили сме писмо от
българското посолство в Атина. В архива си са намерили бюлетини
от гласуване в избори през 1994 г., през 2007 и 2009 г. В тази връзка
ни уведомяват, че в посолството в Атина все още се съхраняват
бюлетини от парламентарните избори, които са произведени на 18
декември 1994 г., от изборите за Европейския парламент, които са
произведени на 20 май 2007 г., и бюлетините, с които е гласувано в
парламентарните избори, произведени на 5 юли 2009 г. Молят ни за
нашето становище относно бъдещото съхранение на бюлетините в
посолството, тяхното изпращане в Република България или
унищожаването им на място.
Консултирах се с колегата Солакова. Тъй като тук става
въпрос за бюлетини, които са извън всички срокове, които са
минали, още повече, че тъй като е до 2009 г., не касаят Изборния
кодекс и изборите са произведени по други законови и нормативни
документи, моето предложение е да им отговорим с писмо, че е
необходимо да извършат унищожаване на тези бюлетини като
неценни книжа, като за целта съставят необходимите протоколи. И
може би трябва да изпратят копие от протоколите за свършената
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работа на Министерството на външните работи и на Централната
избирателна комисия
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: А какво ще кажете да им
поискаме по десет бройки от различните бюлетини? За нас ще са
интересни при изработване на бюлетини, макар че са при различни
закони – едното е при Закона за избиране на народни представители,
в 1994 г. е по Закона за избори на общински съветници и кметове
(даже там бюлетините сигурно са и цветни). Да ни изпратят по
няколко бюлетини.
Съгласни ли сте, колеги, с предложението на господин
Христов с добавката да ни изпратят по няколко бюлетини от
различните видове избори и ще ги изпратим в Музея на София,
който дълги години ни моли да им помогнем да си попълни
колекцията.
Моля, гласувайте.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, следващ докладчик в тази точка съм аз.
Ще ви докладвам една серия писма, които са свързани с
наблюдението на изборите за президент в Русия. Писмата са
пристигнали по линия на Асоциацията на централните избирателни
комисии от Централна и Източна Европа, а също така и от руска
страна. От Асоциацията са пристигнали преводите на писмата с
потвърждение за това, че госпожа Ивилина Алексиева ще
представлява Асоциацията и тя поема пълните разходи, а руската
страна е поела по отношение на нея разноските по пребиваването по
отношение на спане и храна на територията на Централната
избирателна комисия като представител на АСЕЕЕО.
Всички писма са качени в моята папка във вътрешната
мрежа, така че можете да се запознаете. Всички те са с общ вх. №
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ЦИК-07-36 от 1 до 7. Останалите писма касаят пребиваването на
хората, които бяха определени с наше решение да представляват
Централната избирателна комисия. Писмата са също за запознаване,
няма нищо ново в тях.
Във връзка с пребиваването на делегацията в Русия цената на
нощувките в хотела, който е предложен от руската страна и където
се настаняват всички делегации, е с надлимит 25 долара на вечер.
Поради което ви правя предложение да гласуваме този надлимит,
определен от българската държава, по 150 долара на вечер, да се
плати от Централната избирателна комисия.
Който е съгласен с направеното предложение да се гласува
надлимит, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова); против – 3
(Емануил Христов, Ивайло Ивков, Таня Цанева).
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-7, пореден
номер 8. Свързано е с провеждането на заседанието на
Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО, което заседание в момента
върви. Представена е концепцията за 27-та Годишна конференция на
АСЕЕЕО, която ще се състои през септември 2018 г. Този материал
трябва да се препрати на колегите Алексиева и Мусорлиева, които в
момента са на заседанието на Изпълнителното бюро. А вие може да
се запознаете за сведение с темите и концепцията за самата
конференция.
Колеги, още две писма. Официално пристигнаха материалите
от предаването „Часът на Милен Цветков” от Нова Броудинг Груп
АД. Преписката е с вх. № ЦИК-00-400 от 7 март заедно с дисковете
със записи на самото предаване. Знаете, това е във връзка с кръглата
маса на Обществения съвет, организирана съвместно с нас.
Материалите ще бъдат оставени в деловодството за запознаване с
оглед разглеждането, което предстои. За сведение.
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Уважаеми колеги, докладвам ви писмо вх. № ЦИК-07-55 от
22 февруари, преводът е от 23 февруари, което колегата Ганчева
вече ни беше докладвала, във връзка с меморандума, който сме
подготвили за подписване с Централната избирателна комисия на
Босна и Херцеговина. Колегите от Босна и Херцеговина казаха, че са
минали през техните съгласувания, които при тях минават и през
президентството, доколкото виждам и от самото писмо.
Предлагам ви да изразим съгласие и има предложение, което
ще обсъдим на работното заседание, но засега е за размисъл, да
поканим тук колегите за подписване.
Ще дам думата на госпожа Ганчева, която започна да работи
по тази преписка, на мен ми е разпределена след това.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Сидерова, преписката
беше докладвана от председателя. Вече сме изразили съгласие за
сключване на това споразумение. Наред с това имаме решение за
проучване на възможности за сключване на други споразумения.
Предходния път, когато тази преписка беше на мой доклад,
докладвах с оглед председателя в качеството си на представляващ
институцията да прецени реда и начина за организация на това
подписване на споразумението, за което вече е налице съгласието и
от двете страни. Остава, по мое мнение, чисто церемониалната и
формална част. Председателят госпожа Алексиева предложи това да
стане чрез поканване на Комисията на Босна и Херцеговина в
Република България. Може би трябва това да гласуваме. Това е
начинът, който госпожа Алексиева предлага. Предлагам да го
гласуваме и в оперативен порядък чрез госпожа Алексиева и
възлаганията от нея чрез администрацията, да се уточни датата и
всички съпътстващи подробности в случай на положителен отговор
за този начин от Босна и Херцеговина, за да се уредят нещата.
Предлагам да го гласуваме направо.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Тоест сега вземаме
принципно решение за сключване на споразумението по начина,
който докладва колегата Ганчева.
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Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, давам думата на Георги Баханов, който сега помоли
да бъде включен да го включим в доклади по писма. Мисля, че
нямате нищо против. Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председателстваща.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НР-09-13 от 6 март
2018 г. от Върховна касационна прокуратура с копие до Централната
избирателна комисия, а адресатът е административен ръководител
на Окръжна прокуратура – Силистра. Върховна касационна
прокуратура изискват да им изпратят преписка № 23/2018 г. на
Районна прокуратура – Дулово. На основание указание за
осъществяване на инстанционен и служебен контрол в
прокуратурата да се провери законосъобразността и обосноваността
на постановление от 22 февруари 2018 г. за отказ да се образува
досъдебно производство.
Уважаеми колеги, само ви докладвам, че това е било на мой
доклад и съм предложил този отказ за започване на досъдебно
производство да остане за сведение. Касаеше се за един
гласоподавател, който е бил в УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна, но
на 4 юни е бил изписан. Било му е издадено удостоверение за
дописване в избирателния списък в болницата, но на 4 юни същият е
бил изписан от болницата и е гласувал в секционната избирателна
комисия в с. Правда, община Дулово, където му е постоянният
адрес. Направена е била проверка и от списъците в УМБАЛ „Св.
Марина” е видно, че самото лице не е дописано и не е приложено
съответното удостоверение. Затова съм предложил да остане за
сведение, тъй като така както е посочена фактическата обстановка,
лицето не е гласувало два пъти, а е гласувало само по постоянното
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си местожителство, с оглед изписването му преди датата на
провеждане на националния референдум и изборите за президент и
вицепрезидент. Така че прокуратурата явно прави някаква си тяхна
вътрешна проверка относно законосъобразността на този отказ за
образуване на наказателно производство.
Пак предлагам, тъй като е копие до Централната избирателна
комисия, това да остане за сведение.
На следващо място, уважаеми колеги, тъй като писмата са
еднакви, ще ви ги продиктувам само като входящи номера. От
Софийска градска прокуратура – Следствен отдел, до Централната
избирателна комисия: вх. № НР-09-16 от 6 март; НР-09-17 от 6 март;
НР-09-14 от 6 март; НР-09-15 от 6 март. Това са четири писма от
Софийска градска прокуратура – Следствен отдел, с които
следовател Атанас Атанасов моли Централната избирателна
комисия да предостави оригинални страници от конкретно посочени
избирателни списъци от конкретни избирателни секции извън
страната в Кралство Испания – Мадрид, Памплона и Гандия,
касаещо няколко лица, които фигурират в тези списъци; конкретна
секция – Лимасол, Република Кипър; както и една секция в
гр. София, район „Средец”, тъй като имат данни, че е гласувано два
пъти.
Уважаеми колеги, предлагам да отговорим на този следовател
с писма, в които Стоян Русинов е извадил съответните документи от
архива на Централната избирателна комисия, да му предоставим
заверения копия от тези избирателни списъци със съответните
страници, като посочим, че евентуално с оригиналите могат да се
запознаят на място след предварителна уговорка в Централната
избирателна комисия.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, предлагам да
гласуваме ан блок четирите писма до прокуратурата с подготвените
и приложени към тях документи и извадки от намиращите се при нас
документи.
Който е съгласен, моля да гласува.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 ( Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Преминаваме към трета точка от дневния ред – Разни. Има
думата колегата Кристина Стефанова.
Точка 3. Разни.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в предходно
заседание ви докладвах докладна записка на Красимира Манолова с
вх. № ЦИК-09-24-1 от 2 март. В процеса на подготовка на
счетоводните документи за предаване към Сметната палата се
установи, че има техническа грешка в датата на два документа,
която беше коригирана с дата 7 март 2018 г. Това е справка № 5 и
справка № 6 от докладната. Документите са предадени на Сметната
палата. Докладвам за сведение.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря. Имате ли други
доклади? Не.
Колеги, в точка „Разни” ще ви докладвам, на първо място, че
има доработки към анализа за националния референдум, който
тепърва ще разглеждаме. Ще го качим в работно заседание, за да
можете да го разгледате.
На следващо място, трябва да ви докладвам, че следва да
напишем едно писмо до Държавна агенция „Архиви” във връзка с
архивирането на книжа и материали от изборите и по-специално от
тези, които се съхраняват в общините, съответно четири или пет
години с оглед цикъла на провеждане на съответния вид избор.
Предлагам ви да попитаме Държавна агенция „Архиви” с наше
писмо дали тези документи стават част от учрежденските архиви и
прилага ли се за тях съответната Наредба за учрежденските архиви,
по-точно чл. 44. И регионалните поделения „Архиви” на Държавната
агенция приемат ли на съхранение протоколите на секционните
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избирателни комисии, които се съхраняват в общините, съответно
областите, от произведените избори. Да подготвим и да напишем
такова писмо с оглед материала, който предстои да разгледаме. Той
е свързан не само със Столична община, но тя беше повод да
позадълбочим и може би да изменим и допълним нашите решения
относно съхранението и архивирането на изборни книжа и
материали.
Имате ли нещо против да подготвим такова писмо с тези два
въпроса?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 2 (Йорданка Ганчева, Румен Цачев).
Уважаеми колеги, следващите въпроси са свързани с
положението в нашето счетоводство с оглед заболяването на
счетоводителя, изпълняващ и длъжността главен счетоводител;
бюджетирането за следващ период; и евентуално сключване на
договори с лица, които да изпълняват дейността на счетоводител.
Предлагам ви по тези разисквания, в които ще има и
конфиденциални въпроси, да изключим камерата, но да се води
протокол.
Който е съгласен да изключим камерата по тази точка, моля
да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева); против – 2 (Ивайло Ивков, Мартин Райков).
(Изключване на камерата.)
Колеги включваме камерата.
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Колеги, мисля че с това изчерпихме дневния ред. В
понеделник обявявам работно заседание от 10,30 ч. с дневен ред
всички въпроси, които днес отложихме, включително въпросите с
решаване проблеми в счетоводството – персонални и каквито и да са
други, както и това, което съобщих в точка „Разни”, остават за
понеделник за работно заседание.
Редовно заседание – вторник, 10,30 ч.
(Закрито в 13,05 ч.)

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

