ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 615
На 13 март 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад по Техническо задание по проект с ДАЕУ.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Бойчо Арнаудов,
Метин Сюлейман
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Ивайло Ивков
4.
Доклади
по
дела,
жалби
и
сигнали
и
административнонаказателни преписки.
Докладва: Мария Бойкинова
5. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова,
Росица Матева, Камелия Нейкова, Румяна
Сидерова, Владимир Пенев, Емануил Христов,
Таня Цанева, Севинч Солакова, Йорданка Ганчева
6. Проекти на писма до СДВР и прокуратури.
Докладва: Ивайло Ивков
7. Доклади относно постановления на прокуратури.
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Докладват: Георги Баханов, Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова
8. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Иванка Грозева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Мария Мусорлиева– заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 15 членове на Комисията, имаме необходимия
кворум, откривам днешното заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред.
1. Доклад по Техническо задание по проект с ДАЕУ.
Докладчик – госпожа Ганчева.
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Докладчици: госпожа Ганчева, господин Арнаудов,
господин Сюлейман.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК. Докладчик – господин Ивков.
4. Доклади по дела, жалби и сигнали и административнонаказателни преписки. Докладчик – госпожа Бойкинова.
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5. Доклади по писма с докладчици: госпожа Ганчева, госпожа
Бойкинова, господин Ивков, госпожа Грозева, госпожа Иванова,
госпожа Матева, госпожа Нейкова, госпожа Сидерова, господин
Пенев, господин Христов, госпожа Цанева и госпожа Солакова.
6. Проекти на писма до СДВР и прокуратури с докладчик
господин Ивков.
7. Доклади относно постановления на прокуратури с
докладчици: господин Баханов, господин Арнаудов, господин Ивков
и госпожа Иванова.
8. Разни с докладчици аз, госпожа Мусорлиева и госпожа
Грозева.
Колеги, има ли предложения за изменение и допълнение в така
предложения дневен ред? Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако обичате, да ме включите в т.
„Разни”, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и
допълнен дневен ред.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
уведомиха ме, че ще закъснеят госпожа Сидерова и господин
Сюлейман.
На второ място, колеги, в „Държавен вестник” бр. 21 от
9 март 2018 г. е обнародван Указ № 63 на Президента на
Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, на 20 май
2018 г. За сведение.
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И, колеги, с вх. № ЧМИ-01-18 от 12 март 2018 г.
администрацията на Президента ни е изпратила препис от Указ № 69
от 7 март 2018 г. на Президента, с който указ Президентът насрочва
частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област
Смолян, отново на 20 май 2018 г. И този доклад е за сведение.
Колеги, продължаваме с точка първа от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка 1. Доклад по Техническо задание по проект с ДАЕУ.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад вх. №
ЦИК-00-773- 3 от 2 март 2018 г. Това е писмото със съпътстваща
документация, а именно Техническо задание, 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”. Знаете, тези документи бяха обсъдени вчера в
оперативен порядък от нас и доколкото от разглеждането и
обсъждането в дебатите по предложение на колегата Андреев (аз
като докладчик го възприех и всички се обединиха около него) е да
изготвим писмо във връзка с установеното от нас, че бележките и
коментарите съгласно наш изходящ номер от преди, с което сме
изразили становище, коментари, бележки и сме приложили
експертни становища, не са възприети при преработката на
документацията, съответно техническото съдържание, да изпратим
писмо – един път от тази гледна точка. И втори път, че в хода на
вчерашните обсъждания в работен порядък се установи, че всъщност
в съдържащата се документация липсват документи, които да
отразяват срещи на екипа за управление по проекта, от които да са
видни становищата или други изразени мнения по повод този краен
документ, преработен с оглед бележките на Агенцията на
Централната избирателна комисия.
Има проект на писмо във вътрешната мрежа, който е изготвен
от госпожа Тихолова. Аз като докладчик го прегледах и мисля, че
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отразява обективно становището, върху което се обединихме, но в
случай че има забележки, коментари или добавки, ви предлагам да
ги нанесем и да подложите писмото на гласуване, госпожо
председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, писмото е извън папката на госпожа Ганчева. Моля да се
запознаете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз като докладчик бих
възприела всичко, което се каза извън микрофон. Възприемам
бележката, която госпожа Матева направи, то отразява може би поточно становището от работната ни среща вчера.
По отношение на първия абзац в писмото, той е идентичен с
всички наши изходящи писма, получени по електронната поща,
предложението на госпожа Сидерова да се махне „обективирано”.
Аз считам като докладчик, че и така е достатъчно ясно, но ако има
проблем с така представения текст, можем да махнем и тези неща.
Само че ми дайте текст, който да напишем.
(Обсъждане извън микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз считам, че с оглед
обсъжданията, които направихме и вчера, и сега, в четвъртия абзац
би следвало по-категорично да изразим нашето становище, а
именно:
„Централната избирателна комисия счита, че следва
техническото задание да бъде обсъдено от Екипа за организация и
управление на проекта, след което да ни бъде изпратено тяхното
становище.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухме
предложението за абзац втори, мисля, че се възприе, чухме
предложението за абзац четвърти, мисля, че и то се възприе, така че,
колеги, подлагам на гласуване в цялост така предложеното ни писмо
с тези две промени.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само за яснота. Доколкото аз
разбрах като докладчик, възприема се редакцията на колегата
Матева, аз също я възприемам в предпоследното изречение, с оглед
на което последното отпада чисто смислово. Или да го оставим?
РОСИЦА МАТЕВА: Да го оставим.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх.
№ ЦИК-00-407 от 12 март 2018 г. С това писмо госпожа Митева,
която е ръководител на съвместния проект с Държавната агенция
„Електронно управление”, приложено ни е изпратила писмо на
управляващия орган за представяне на допълнителни документи към
подаденото искане за плащане през системата ИСУН, като в тази
връзка ни молят за разяснение и документи относно работата на
експертите от ЦИК съгласно посочена точка от приложеното писмо;
актуализирана справка за възнаграждение; както и актуализиран
регистър, съдържащ информация за местонахождението на
оригиналните документи.
При първоначалното получаване на писмото нямаше
приложение, току-що ми беше разпределено и приложението, което
е до председателя на Държавната агенция „Електронно управление”
от за ръководителя на управляващия орган по оперативна програма
„Добро управление”.
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Предлагам ви да го приемем за сведение и запознаване и да
възложим на членовете на екипа на управление от страна на
Централната избирателна комисия да подготвят необходимото във
връзка с точките, обективирани в писмото, съответно и на
счетоводството предвид справката за възнагражденията. Срокът е 20
март.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева. Ще очакваме от нашите участници в проекта да
подготвят тази документация заедно със счетоводството.
Преминаваме към точка втора – доклади относно искания за
отваряне на запечатани помещения. Госпожа Ганчева е първи
докладчик. Заповядайте.
Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх.
№ ЦИК-14-10 от 12 март 2018 г. от кмета на община Ветрино, с
което ни отправя искане за отваряне на посочено от него помещение,
в което се съхраняват изборните книжа и материали от
произведените избори за Четиридесет и третото Народно събрание
през 2014 г., както и местните избори. Сочи се, че целта за отваряне
на помещението е извършване на експертиза на ценността и
техническата обработка на документите от проведения национален
референдум през 2013 г., изборите за Народно събрание в 2014 г.,
съгласно специалната наредба.
Подготвила съм проект на решение в папка с моите инициали
във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги,
коментари? Не виждам.
Който е съгласен с така предложения ни проект на решение,
моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,

8
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, това е Решение № 4999-НС/МИ.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-145/1 от 12 март 2018 г. Това е писмо от кмета на община Аксаково,
област Варна. Сочи се, че с писмо със съответния техен входящ
номер началникът на отдел „Държавен архив” към Дирекция
„Регионален държавен архив” – Варна, ги е уведомила, че съгласно
Закона за националния архивен фонд община Аксаково е длъжна да
предаде в „Държавен архив” подлежащите на постоянно пазене
документи от изборите за народни представители през 2014 г. и
проведения национален референдум за изграждане на нова ядрена
електроцентрала през 2013 г. Молят ни да се разреши отваряне на
запечатано помещение в община Аксаково, в което се съхраняват
изборните книжа и материали от произведените избори за народни
представители и съответно за националния референдум.
Подготвила съм проект за решение, но оттеглям доклада си и
проекта на решение, тъй като виждам, че има необходимост от
събиране
на
допълнителна
информация
по
повод
местонахождението на помещението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това
бяха вашите доклади по тази точка.
Следващ докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на община Нова
Загора с вх. № ЦИК-06-8 от 12 март 2018 г., с което писмо ни
изпраща протокол за отваряне на помещение, в което ще се
съхраняват изборните книжа от частичен избор за кмет на с.
Любимец на 18 февруари 2018 г., както и своя заповед за
назначаване на комисията.
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За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Ще се върнем по-късно на тази точка. Сега продължаваме с
точка трета – доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Господин Ивков, заповядайте.
Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящият номер на Централната
избирателна комисия, по който е докладът, е вх. МИ-06-173 от 6
март 2018 г., и представлява едно писмо от кмета на община Куклен,
което е във връзка с наше протоколно решение от 8 февруари 2018 г.
Ако си спомняте, тогава гласувахме да се изплатят командировъчни
за двама членове и едно заседание за несъвместимостта между
двамата членове, които са сключили граждански брак.
Писмото не съдържа конкретно искане, но пише: във връзка с
наше писмо еди-кое си необходимо е изплащане на еди-кого си 10
лева и на еди-кого си 10 лева. И ни казва, че следва да са от
държавния бюджет. Очевидно, без да се прави искане, тъй като в
нашите писма и справки не фигурират тези 20 лв. (по 10 на двамата)
за пътни разноски, за които имаме доказателства, кметът ни пише
ново писмо, за да ги предвидим и тях.
Предлагам ви писмо, което във вътрешната мрежа в моята
папка, тъй като ние имаме стандартни процедури, аз разговарях и
със счетоводството, и с изпълняващия длъжността финансов
контрольор Желязков, ние никога не ги включваме в тези справки и
писма и затова указваме те да ги поискат по съответния ред.
Предлагам да одобрим това писмо, а също така и да изпратя на
счетоводството преписката за изплащане на вече гласуваните с наше
протоколно решение възнаграждения на членовете за заседанието.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Госпожо
Бойкинова, заповядайте по точка четвърта.
Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали и
административнонаказателни преписки.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви отговор от
Централната избирателна комисия против исковата молба на БА
ООД и „Авенир 21” ЕООД. Отговорът е в моята папка във
вътрешната мрежа.
В отговора Централната избирателна комисия взема
становище относно редовността на исковата молба, допустимостта
на предявените искове и основателността на исковете. Прилагаме
Решение № 3707 на Централната избирателна комисия, което урежда
реда за предоставяне на средства за медийни пакети, решението на
Върховния административен съд, с което са отхвърлени жалбите на
ищците по искането им за заплащане на средствата, и писмо, с което
„Авенир 21” е поискало Централната избирателна комисия
заплащане на средствата за медийните пакети, които са всъщност и
предмет на настоящото производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Таня Цанева).
Уважаеми колеги, продължаваме с пета точка - доклади по
писма. Първа с докладите си е госпожа Ганчева. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
Точка 5. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-0726\5 от 13 март 2018 г. Това е предварителната програма на
конференцията на Венецианската комисия, която ще се проведе през
април в Норвегия. За сведение и запознаване, намира се във
вътрешната мрежа по резолюция на председателя.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЕП-03-1\6 от 9 март
2018 г. Това е доклад от заседанието на Работна група „Общи
въпроси”, проведено на 9 март 2018 г. Излага се информация по
работата по различните досиета на работната група „Общи
въпроси”.
Насочвам ви вниманието по точка 3 – информация за
реформата на изборното право на Европейския съюз. Предлагам ви
за сведение и запознаване към момента и взимане предвид при
изразяване на становища от Централната избирателна комисия по
въпросите, по които ни се искат такива. Насочвам вниманието ви, че
председателството е предложило като компромисен вариант
унгарския текст, който е по отношение на чл. 9а, да бъде
инкорпориран след преамбюлните параграфи, като е даден срок на
делегациите за коментари до 16 март по въпросното компромисно
предложение за гласуване в трети страни. Францият е подкрепила
компромиса на председателството и е съгласна реформата да бъде
внесена.
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Предлагам ви го за сведение и запознаване към момента.
Докладвам ви вх. № ЕП-04-01-1\2 от 8 март 2018 г. Това е
писмо, което е получено от Постоянното представителство на
Република България в Брюксел и е относно определяне на периода
за провеждане на изборите за Европейски парламент през 2019 г. В
писмото, колеги, се излага информация, с която ние сме запознати,
даже сме изразили един път становище, после припомням, че когато
искаха отново инструкции по повод това, че България има
възможност за блокираща квота, ние не изразихме становище,
приехме за сведение.
С оглед изнесената информация се сочи, че България има две
възможности – отново да блокира постигането на единодушие в
Съвета за промяна в периода, което би означавало изборите за
Европейски парламент да се проведат в периода 6-9 юни 2019 г., или
да се съгласи с определянето на периода 23-26 май. Сочи се, че
допълнително по време на среща с Генералния секретар на
Европейския парламент в присъствието и на ГСС „бяхме уведомени,
че председателите на Европейския парламент и Европейския съвет
възнамеряват да проведат телефонни разговори с министърпредседателя Бойко Борисов”.
Във връзка с това ни молят за спешни указания в рамките на
същия ден, но, колеги, писмото е адресирано до началника на
кабинета, до министъра на външните работи, до госпожа Лиляна
Павлова, до политическия кабинет, кабинета на председателя на
Народното събрание. Предлагам ви го за сведение, с оглед на това,
че аз като докладчик съм го получила на 9 март.
Докладвам ви вх. № ЕП-03-1\5 от 9 март 2018 г. Това, колеги, е
документ, който е получен в Централната избирателна комисия и е
на английски. Изпратена ни е флаш нотата на българското
председателство относно дневния ред на заседанието на Работна
група „Общи въпроси” на 9 март 2018 г. заедно с документите,
разпространени в портала на делегатите. Има резолюция на за
председателя госпожа Сидерова за работната група и за превод.
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Може би преводът все още не е пристигнал, докладвам го за
сведение и запознаване.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-09-8 от 8 март 2018 г.,
намира се във вътрешната мрежа. То е от следовател към Софийска
градска прокуратура. С това писмо на основание чл. 159 от
Наказателно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 154 и 215 от
Закона за съдебната власт и с конкретно досъдебно производство,
прокурорска преписка, е разпоредено да се извърши справка, за
резултатите от която да ги уведомим писмено, досежно следното, а
именно във връзка с проведените на 26 март 2017 г. избори за
народни представители в какъв срок/от дата до дата, на какъв
електронен адрес, сайт, ведомство е било възможно гражданите да
подадат по електронен път заявления за гласуване извън страната.
Подготвила съм проект на отговор, който е в папка с моите
инициали във вътрешната мрежа. Предлагам да отговаря на
следовател Димова, че във връзка с тяхно писмо с исканата
информация редът за подаване на заявленията за образуване на
избирателни секции извън страната и конкретно подаването на
електронно заявление е уреден в чл. 16 от Изборния кодекс, като
електронното заявление се подава чрез интернет страницата на
Централната избирателна комисия. И е посочен сайтът.
Предлагам да гласуваме писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
има ли въпроси, мнения? Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви две писма,
които са препратени от госпожа Манолова на имейла на
Централната избирателна комисия, получени от оперативна
програма „Добро управление”, с входящи номера ЦИК-03-1 и ЦИК03-2, съответно от 9 и от 13 март 2018 г. Първото писмо е
съобщение, изпратено до доста адресати, предполагам, че всички,
които по някакъв начин имат отношение към работата по проекти в
рамките на тази програма. Управляващият орган по оперативна
програма „Добро управление” сочи, че ангажира определено
дружество да извърши оценка за изпълнението на програмата в
периода 2015-2017 г., подпомагащи процеса по планиране, събиране
на данни за всички оценки, включени в плана на оценка на
оперативна програма „Добро управление”, като се сочи, че в
следващите дни ще се получи по електронната поща от посочената
фирма с линк към онлайн проучване, в което да се изрази позицията
относно изпълнението на оперативна програма „Добро управление”
в периода 2015-2017 г. За да получат обратна връзка как може да
бъде подобрена тази програма.
Вторият номер, който ви докладвах, вече е препратен от
госпожа Манолова с приложен линк и възможност за попълване на
въпросника.
Аз считам, че Централната избирателна комисия следва да го
приеме за сведение, а госпожа Манолова по нейна преценка да си
попълни въпросника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други становища? Не виждам.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад по молба
на колегата Мусорлиева, тъй като съм ви докладвала вх. № ЦИК-073 от 21 февруари и всички съпътстващи номера по отношение на
вторите експертни електорални дебати за равнопоставеност на
правото на глас, които ще се проведат на международна
конференция за свободни избори, парламент и изграждане на
нацията, която ще се състои в Синая в Румъния в периода 3-6 май.
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Вече сме уведомили организацията, която ни кани, а именно
Постоянния избирателен орган на Румъния, че Централната
избирателна комисия ще бъде представлявана от госпожа Таня
Цанева, тъй като по предходния ми доклад госпожа Цанева се беше
заявила като участник. Сега и госпожа Мусорлиева се заявява.
Припомням, че организаторите поемат разноските на двама
представители от организация.
Предлагам да гласуваме госпожа Мусорлиева за участие и да
предприемем необходимите мерки по изпращане на името й в тази
организация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Емануил
Христов).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. №
ЦИК-07-11-12 от 8 март 2018 г. и превода от 9 март 2018 г. Това са
писма, получени по електронната поща от A-WEB госпожа Джоун, в
което се сочи, че България е поканена да участва в програма за
изграждане капацитета юни. Ще се получи официално писмо-покана
през април. Също така се сочи, че за да могат членовете да получат
равна възможност за участие в програмите за изграждане на
капацитета, въпреки че организациите членки са проявили интерес
повече от една програма, всички организации ще бъдат посочени
само за една програма.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
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Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо от областния управител на област Стара Загора. С писмото ни
уведомява, че във връзка с две писма от Първо районно
управление – Стара Загора, с които се иска справка относно
членовете на две секционни избирателни комисии във връзка с
произведените избори за президент и вицепрезидент, са отворили
запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и
материали. Изготвили са съответните справки. Към писмото
прилагат два броя заповед и протоколи за отваряне на помещението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Ганчева за още един доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само за сведение и
запознаване, защото поради ангажиментите на Централната
избирателна комисия пропуснахме в оперативен порядък да обсъдим
писмото до изследователя Клара Молас. Юрисконсулт Милена
Радославова вчера ми представи преработен проект на отговор,
който е качен във вътрешната мрежа. Предлагам ви да се запознаем,
за да може на следващото заседание да приемем и да изпратим
отговора до госпожа Молас. Не предлагам сега да го обсъждаме с
оглед големия обем информация и необходимостта от запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик по тази точка е господин Ивков.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, има четири проекта на писма в
моята папка. Първото – за Куклен – вече го докладвах. Следващите
три ви предлагам да гласуваме ан блок. Те са до Софийска градска
прокуратура, до Софийска градска прокуратура отново и до
Софийска градска прокуратура – третото. Това са отговори на
искания за обяснения, за документи, получени с наши входящи
номера НР-09-19, НР-09-18. В първото писмо отговарям и на двата
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входящи номера, така че ще бъде добавен и вх. № НР-09-18. И двете
са от 6 март.
Второто писмо е с наш вх. № НР-09-11 до Софийска градска
прокуратура от 1 март.
Третото писмо е с вх. № НР-09-12-1 и НР-09-12. Писмата са
идентични, получени са с два входящи номера.
В най-общи линии и в трите преписки искат имената за
гласуването в референдума на членовете на секционните
избирателни комисии, как се назначават, каква ни е методиката и
т.н., доста въпроси са. Считам, че сме отговорили по надлежния
начин с проектите, които ви предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам ан блок на гласуване тези отговори. Режим
на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева);
против – 1 (Росица Матева).
Благодаря. Това бяха вашите доклади, господин Ивков.
Продължаваме с госпожа Грозева. Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмо от община Макреш, област Видин, с вх. № ЦИК-149\2 от 9 март 2018 г. с искане за отваряне на запечатано помещение.
Това е оригиналът. С наше Решение № 4998 от 8 март ние сме
разрешили отварянето на помещението.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева.
Продължаваме с госпожа Иванова. Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НР-09-28 от 9 март
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2018 г. от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, с което
за нуждите на досъдебно производство 113/2018 г. същите ни молят
да им бъде предоставена информация относно членовете на
секционна избирателна комисия в една избирателна секция в Атина,
Република Гърция, при националния референдум, проведен на 6
ноември 2016 г., както и да им изпратим копие от избирателния
списък на посочената секция в частта относно гласуването на
определено лице, което е вписано и в основния, и в допълнителния
списък.
В тази връзка в моята папка от днешна дата съм подготвила
стандартния отговор до Софийска градска прокуратура, Следствен
отдел, съдържащ исканата информация. Това, което съм добавила
като пояснение, тъй като едно от исканията е да се посочат адресите
на членовете на секционната избирателна комисия, е, че Комисията
не събира и не съхранява информация относно адресите на
членовете на секционните избирателни комисии.
Отговорът е стандартен. Прилагаме заверени копия от
основния списък и от допълнителната страница към него, както и
препис-извлечение от нашето решение за назначаването на
членовете на секционната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, подлагам
на гласуване така изготвения отговор.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Матева. Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви за
сведение изпратена ни по електронната поща вх. № ЦИК-00-405 от
9 март 2018 г. заповед на кмета на Столична община за закриване на
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паркинга „Синя зона”. Тя беше изпратена на всички членове по
електронната поща, така че докладвам само за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик – госпожа Сидерова. Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
пристигнал от президентството Указ № 63 от 2 март 2018 г. на
Президента на Република България, с който са насрочени частични
избори за кмет на кметство Миланово, община Велики Преслав,
област Шумен, също на 20 май. С това селата, в които ще има
частични избори за 20 май за кметове на кметства, станаха осем:
Криво поле, Хасковско; Лясково, Добрич; Мост, Кърджали; Макреш,
Видин; Семчиново, Пазарджик; Галиче, Враца; Маломир, Шумен,
община Върбица; и Миланово, област Шумен.
За сведение ви докладвам писмо вх. № ЦИК-07-36 от 13 март
2018 г., с което е пристигнала програмата за наблюдение на
изборите в Москва.
Докладвам ви две писма на Централната избирателна комисия
на Русия. Оказва се, че не се е получил нашият имейл за делегацията
и за билетите, но днес сме получили писмо с вх. № ЦИК-07-36-9 и
веднага е изпратен повторно имейлът. Поради технически причини в
системата, която имаме от няколко дни, имейлът е бил в СПАМ.
Отново е изпратен и получаването е потвърдено.
Отделно от това получихме вх. № ЦИК-07-36-11 с днешна
дата, с което ни отговарят, че цената на една нощувка е 10 хиляди
рубли, трансферът от летището е безплатен, както и че може да се
плати по банков път. Поставила съм задача на канцеларията да
уточни по коя банкова сметка трябва да се плати. Иначе от онзи ден
имаме разговор с хотела, в който разговор ни уведомиха, че ако
изпратим нашата банкова сметка, те ще ни изпратят фактурата за
заплащане на цената на нощувките. Но нямаха номерата на стаите,
което зависеше от Централната избирателна комисия на Русия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, във връзка с този доклад - господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във връзка с доклада, който
госпожа Сидерова направи за частичния избор, който ще бъде
проведен на 20 май, имам предложение в нашия сайт да бъде
подменена информацията за частичните избори, все още стои датата
18 февруари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, ще направим тази актуализация.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: По повод повдигнатия въпрос съм
подготвила хронограма, тя е качена във вътрешната мрежа за
днешното заседание, за частичните избори за 20 май. Моля да
погледнете хронограмата, за да я приемем.
Докладвам ви вх. № ЦИК-07-37-1 от 6 март 2018 г. Това е
писмо от АСЕЕЕО, с което освен документите за проведеното
заседание на Изпълнителното бюро, които бяха пристигнали
своевременно, в тях се намира и концепцията за програма на
тазгодишната конференция на Асоциацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. И ние
с госпожа Мусорлиева в точка „Разни” ще кажем няколко думи за
предстоящата конференция.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад една
преписка, която съм докладвал на 27 февруари 2018 г. за
запознаване. Касае се за едно писмо от Центъра за градска
мобилност, получено по имейла, с вх. № ЦИК-00-617/1 от 20
февруари 2018 г., към което писмо като прикачен файл е изпратено
предложение за подписване на Допълнително споразумение № 2 към
Договор № 81 от 13 юли 2017 г. 2015 г., сключен между Централната
избирателна комисия и Центъра за градска мобилност. Касае се за
договора, по силата на който ползваме безвъзмездно три броя
паркоместа, находящи се на територията на гр. София, бул.
„Александър Дондуков” между ул. „Сердика” и ул. „Веслец”. В моя
папка във вътрешната мрежа са публикувани всички материали,
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докато ви докладвам, ако искате, запознайте се с текстовете, които
се предлагат.
Общо взето, предложенията са, бих казал, редакционни и
касаят редакционно подобряване на някои текстове, с изключение на
предложението по т. 1, където съгласно действащия договор се касае
за режим на ползване в определен часови диапазон, който обаче към
настоящия момент не съвпада с часовия диапазон за съответната
зона, определен в Специалната наредба за организация на
движението на територията на Столична община. Тоест
понастоящем часовият диапазон е по-широк от действалия към
момента на сключване на договора. Затова предложението е вместо
да се посочва часовият диапазон с начален и краен час, текстът да
препраща към съответната разпоредба от Специализираната
наредба, което ще избегне последващи изменения евентуално на
този договор в случай на последващи изменения на наредбата.
Второто предложение касае таксата, която се заплаща при
евакуация на неправомерно паркирано превозно средство на
паркомястото. При досега действащата разпоредба от договора за
всяко повикване на специализиран автомобил се дължи заплащане
на такса, докато с това предложение се предлага тази такса да се
дължи само в случаите, в които след повикване на специализирания
автомобил не се е оказало възможно евакуирането на неправилно
паркирания автомобил поради това че няма такъв на мястото до
пристигане на специализирания автомобил. Предлага се това да се
установява с констативен акт. В този смисъл е предложението за
промяна на чл. 3, ал. 5 от договора.
По отношение на четвъртия текст, който се предлага, той е във
връзка с плащането. Досега е било уговорено плащане в брой или по
банкова сметка, сега се уговаря плащане по банкова сметка и по
изключение в брой, само когато сумите не надвишават определените
от закона за ограничаване на плащанията в брой.
Има предложение за изменение на разпоредбата за неустойка
при забава на плащането на дължимите суми по договора. До
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настоящия момент уговорката е била 0,5% на ден за всеки просрочен
ден, но не повече от 10% за един календарен месец, докато сега
текстът по същество приравнява неустойката към законната лихва.
И последното предложение за промяна, което аз ви предлагам
да одобрим, това е по т. 7, която касае уточняване на адресите и
начина на кореспонденция между страните. Тук на мястото за лице
за контакт ви предлагам да посочим Красимира Манолова.
По отношение на титулната част на споразумението, където е
оставено празно място за главен счетоводител, предложението ми е
лицето, което трябва да посочим за изпълняващо длъжността главен
счетоводител, да бъде допълнено ръкописно в договора.
Колеги, предлагам ви да не приемаме предложението по т. 6 от
това допълнително споразумение, тъй като при запознаване със
съдържанието на Договор № 81 установих, че не съществува ал. 4 в
чл. 5, съществува т. 4. Вероятно това е техническа грешка.
Предлагам ви да вземем решение, с което одобряваме
останалите предложения по този текст на Допълнително
споразумение, да изпратим писмо, с което да уведомим Центъра за
градска мобилност за това наше решение, след което евентуално да
се пристъпи към размяна на подписани допълнителни споразумения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, чухте подробния доклад. Коментари? Не
виждам.
Подлагам на гласуване.
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 21 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Росица
Матева).
Уважаеми колеги, следващият докладчик е господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали има едно писмо с вх. МИ-06-174 от 8 март
2018 г., ще ви го разкажа съвсем накратко. Писмото е от община
Главиница относно прекратяване пълномощията на общински
съветник от Общинския съвет в Главиница. Кметът на общината се
обръща до районния прокурор гр. Тутракан с копие до Централната
избирателна комисия и касае следното нещо. Един общински
съветник е бил заловен да кара автомобил с над 1,2 промила
алкохол, поради което има заведено дело и се е постигнало
споразумение между прокурора и потърпевшия. Той се е съгласил да
получи наказание лишаване от свобода за срок от три месеца с
тригодишно отлагане, формално казано, условно, и за 200 лв. глоба.
Това нещо е разписано в протокола от самото дело, който е
приложен и в него изрично пише, че не подлежи на обжалване, това
е, така да се каже, последната инстанция, която се е произнесла.
Това, което прави впечатление, е, че писмото е от 26 февруари
в Главиница, при нас е получено на 8 март и веднага е разпределено.
Но при мен е пликът, наистина печатът в София е от 8 март, а
печатът от Главиница е от 7 март. Което означава, че кметът го е
изпратил до Централната избирателна комисия след повече от десет
дни след завеждането на писмото. Вярно, че е копие и може би
затова го е изпратил доста по-късно.
Днес разговарях с председателя на Общинската избирателна
комисия, който е юрист по образование, и той каза, че никой не го е
уведомил за това нещо, тоест Общинската избирателна комисия не
знае за случая. Дали районният прокурор, който е бил уведомен, че
това е общински съветник, който участва в заседанията на
Общинския съвет, даже писмото е написано точно по този случай,
защото в деня, в който е изведено при тях писмото, на 26 февруари,
е трябвало да има заседание на Общинския съвет и кметът се
опасява, че може би с провеждането на заседанието и неговото
участие е възможно да бъдат опорочени решенията на самия
общински съвет.
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Казвам това нещо, тъй като в края на писмото кметът моли ние
да се произнесем дали това нарушение попада в обхвата на чл. 30,
ал. 5, т. 2 и при това положение трябва да представи свидетелство за
съдимост на Общинската избирателна комисия.
Централната избирателна комисия не е страна по Закона за
местното самоуправление и местната администрация, така че
формално казано, аз предлагам с едно писмо да препратим писмото
по компетентност на Общинската избирателна комисия. В разговора
ми с председателя на Общинската избирателна комисия казах, че
вероятно на днешното заседание ще вземем такова решение, а вече
Общинската избирателна комисия да придвижи нещата. Той обеща,
че веднага ще ги придвижи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване препращане на ОИК
по компетентност, както предложи господин Христов.
Гласували 23 членове на ЦИК: за – 23 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК04-01-6 от 8 март 2018 г. Писмото ни е препратено чрез
Министерството на външните работи от ОССЕ. С това писмо
отправят покана по линия на ОССЕ към държавите участнички в
ОССЕ за изпращане на 280 краткосрочни и 30 дългосрочни
наблюдатели за предсрочните президентски избори в Азербайджан.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Следващ докладчик е госпожа Солакова. Преди да й дам
думата, колеги, да честитим рождения ден на госпожа Солакова, да й
пожелаем много здраве, много лично щастие и удоволствие в
нещата, които върши професионално! (Ръкопляскания.)
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Днес, на рождения ми ден
сме двадесет и трима души! Каня всички ви, както и колегите от
администрацията, да се почерпим за здраве след заседанието.
Колеги, докладвам ви за сведение един приемно-предавателен
протоколи с вх. № ЦИК-00-403 от 8 март 2018 г. Това е приемнопредавателен протоколи между госпожа Манолова, която е държала
досега документи, подробно описани в протокола. Тези документи
са предадени на съхранение в стаята с работните места на
юрисконсултите Николай Желязков и Милена Радославова в касата,
за която отговарят. Може би оригиналът на протокола следва да се
съхранява при госпожа Манолова, директор на дирекция
„Администрация”.
Уважаеми колеги, докладвам ви едно писмо, получено по
електронната поща, с вх. № ЦИК-00-406 от 9 март 2018 г. То е от
Националния статистически институт, директора на Териториално
звено „Югозапад”, за предоставяне на данни с отчет „Разходи за
опазване и възстановяване на околната среда през 2017 г.”
Уведомяват ни, че Централната избирателна комисия е включена в
обхвата на статистическо наблюдение „Разходи за опазване и
възстановяване на околната среда през 2017 г.” по статистическа
програма за 2018 г. Подробно са посочили на тяхната страница в коя
рубрика, подрубрика се намира информацията. Дадено е лице и
телефон за контакти. Най-вероятно ще се свържем, защото на този
етап аз лично се затруднявам с информацията, която следва да
предоставим, с оглед и на това, че Централната избирателна комисия
ползва помещения на Народното събрание.
На този етап ви го докладвам за сведение. Срокът е април
месец, така че дотогава ще бъде изготвен проект на отговор, който
да се докладва.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение постъпила покана с вх. № ЦИК-07-42 от 9 март 2018 г. от
Асоциацията за ресурси за обществено развитие. Същата е качена в
папка „Покани”. Асоциацията за ресурси за обществено развитие ни
уведомява, че организира петдневен курс по планиране, мониторинг,
оценяване и обучение с две възможни дати: от 16 до 20 април 2018 г.
в Йоханесбург и от 22 до 26 октомври 2018 г. в Кейптаун.
Тъй като писмото е много дълго, само ще обърна внимание, че
целта на този курс е да се постигне яснота как изглежда добрият
мониторинг и оценяване за вашата организация и как може да се
приложи на практика. Акцентът обаче е, че този курс не е предвиден
като основополагащ, той е насочен към хора с предишен опит в
мониторинга и оценяването, които искат да разработят процеси по
мониторинг и оценяване, тоест на едно по-високо ниво.
Всичко е за сметка на участниците. Аз лично ви го докладвам
за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова.
Колеги, тъй като докладите на господин Ивков по т. 6 той ги
направи по т. 5, така че преминаваме към точка седма – доклади
относно постановления на прокуратури. Първи докладчик е
господин Баханов. Заповядайте.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
Точка 7. Доклади по постановления на прокуратури.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви две
идентични писма от Районна прокуратура – Девня, с вх. № ЧМИ-094 от 8 март и ЧМИ-09-3 от 8 март 2018 г. Изпращат ни две
постановления за отказ да се образуват досъдебни производства,
които са влезли в сила и ни ги изпращат за евентуално предприемане
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на действия по компетентност досежно допуснати на 8 октомври
2017 г. нарушения от членове на секционна избирателна комисия
№ 12 в с. Михалич, община Вълчи дол, и № 19 в с. Страхил, община
Вълчи дол, област Варна. Там са се провели частични избори за кмет
на община Вълчи дол, както и за едно от кметствата в тази община.
Двата случая са идентични, докладвал съм ги на предходен
етап. Става въпрос за две лица, които са били членове на секционни
избирателни комисии. И двете са с постоянен адрес в гр. Варна и с
настоящ адрес в села на територията на община Вълчи дол. Но те са
били в трето населено място, където са били назначени за членове на
секционна избирателна комисия, даже единият е бил заместникпредседател на тази комисия.
Колеги, сега трябва да решим дали ще препратим на
Общинската избирателна комисия – Вълчи дол, за евентуално
налагане на наказание, след като изяснят фактическата обстановка,
която считам, че е добре изяснена и описана в постановленията за
отказ да се образува наказателно производство, или другият вариант
е да останат за сведение, а да се акцентира при евентуални бъдещи
обучения на членовете на секционните избирателни комисии кой
може да бъде дописван в избирателните списъци и на какви условия
трябва да отговарят и самите членове на секционните избирателни
комисии, за да могат да упражнят правото си на глас.
Основният извод, който прави прокуратурата за нарушение, е,
че след като са имали постоянен адрес тези лица в община Варна, би
следвало да попълнят декларации, че желаят да гласуват по настоящ
адрес в населеното място, което е в община Вълчи дол, за да могат
да упражнят правото си на глас за кмет на община Вълчи дол, както
и за кмет на кметство, това не ги касае – кметът на кметство е в
съвсем различно населено място.
Така че, уважаеми колеги, аз предлагам да остане за сведение.
Ако имате други предложения с оглед на доклада ми, евентуално да
се препрати на Общинската избирателна комисия за предприемане
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на действия по отношение на секционните избирателни комисии,
допуснали да гласуват лица от техния състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други
предложения освен да остане за сведение? Няма.
Да върнем за мъничко на госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, пропуснах и ви
моля да ме извините, във вътрешната мрежа е публикуван проектът
на договор с Българската телеграфна агенция за пресклипинг.
Знаете, вчера на работното заседание обсъдихме и проекта, и
предложения, които да бъдат включени в предмета на договора, като
ключови думи по тема ЦИК.
Уведомена съм от Николай Желязков, главен юрисконсулт, че
във вътрешната мрежа е публикуван актуализиран проект на договор
от Българската телеграфна агенция, като те са направили корекция в
Приложение 1 с оглед на актуалните издания, които са обекти на
проверка.
Моля да погледнете проекта, включително и бележките на
госпожа Иванова са отразени. Милена Радославова и Николай
Желязков преработиха договора и го публикуваха във вътрешната
мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с
предложения проект за договор за пресклипинга, който да бъде
сключен с Българската телеграфна агенция и с който да подновим
този мониторинг, предлагам от ключовите думи да отпаднат
„районни избирателни комисии”, тъй като към момента няма
насрочени национални избори, при които да има действащи районни
избирателни комисии, с оглед на което считам, че по тези ключови
думи не би следвало да се извършва търсенето.
По отношение на останалите, да бъдат така както са
предложени.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения договор, с
поправката, направена в зала, считано от днешна дата.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева.
Преди да преминем към последната точка връщаме се на
точка втора – доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Господин Сюлейман.
Към т. 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, по
електронната поща на ЦИК с вх. № ЧМИ-06-12 и в оригинал на
7 март в Централната избирателна комисия е получено писмо от
Сезгин Бегир, секретар на община Кърджали, с което ни уведомява
за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали от произведените частични избори за
кмет на кметство Звиница и кмет на кметство Енчец. Помещението е
отворено с цел да бъдат прибрани в него избирателните списъци,
след като е извършена проверката от Териториалното звено на ГД
„ГРАО”.
Към писмото е приложено заведено копие от заповедта на
кмета на община Кърджали, с която е определена комисията по чл.
445, ал. 7 от Изборния кодекс, както и заверено копие от
констативния протокол за извършените действия на същата комисия.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Арнаудов.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви две
писма от Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, с които
във връзка с досъдебно производство 114/2018 г. и прокурорска
преписка със следния номер ни молят да им предоставим
оригинални страници от избирателните списъци на секция
№ 325400212 в САЩ, Бостън, Масачузетс, за гласуване в
националния референдум на 6 ноември 2016 г., в които фигурират
две лица.
Досъдебното производство е образувано за това, че на тази
дата в гр. Бостън, Масачузетс, САЩ, в тази избирателна секция е
гласувано два пъти в националния референдум, проведен в
Република България на същата дата, което съставлява престъпление
по Наказателния кодекс.
Двете писма са с вх. № НР-09-22 и НР-09-23 от 8 март 2018 г.
Във второто писмо допълнително искат също така да дадем данни за
лицата, които са били членове на секционната избирателна комисия
в тази избирателна секция, да посочим техни три имена, ЕГН или
рождена дата, адрес за призоваване и телефон за връзка, както и да
кажем какъв е бил броят на подадените бюлетини за гласуване в тази
секция и съвпада ли той напълно с броя на лицата, отбелязани в
избирателните списъци в секцията, включително като се вземе
предвид двукратното отбелязване на тези две лица.
Моето предложение е да изпратим исканите документи като
заверени копия и в придружителното писмо да отбележим, че
оригиналните страници на избирателните списъци могат да видят
тук, както и да кажем, че за членовете на СИК разполагаме с имена и
ЕГН, нямаме телефони за връзка и адрес за призоваване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков.
Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: ПВР-09-27 от 6 март 2018 г. постановление
за отказ да се образува досъдебно производство от прокурора при
Районна прокуратура – Бургас. Установено е за едно лице, че не е
гласувала два пъти, а е вписана и в основния, и в списъка под черта,
защото е била придружител. Отказано е да се образува досъдебно
производство съвсем правилно.
За сведение на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Следващ докладчик – господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо от
Окръжна прокуратура – Силистра, с вх. № ПВР-09-28 от 12 март
2018 г., с което ни е изпратено постановление № 189/2018 г. на
Окръжна прокуратура – Силистра, с което е потвърдено
постановлението за отказ от образуване на наказателно
производство от 5 януари 2018 г. на прокурор в Районна
прокуратура – Силистра, по преписка № 1689/2017 г. Касае се за
установено нарушение по чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс за
едно лице, което е гласувало два пъти на последните избори за
президент и вицепрезидент на Република България, произведени на
6 ноември 2016 г., но това лице е починало на 18 юли 2017 г., поради
което още с първоначалното постановление е отказано образуване на
досъдебно производство, тъй като наказателната отговорност е
лична.
Предлагам ви това постановление да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, с това преминаваме към точка Разни. Първи
докладчик съм аз.
Точка 8. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
докладвам ви за сведение преписка вх. № ЦИК-07-36-8 от 12 март
2018 г., свързана с програмата за наблюдение на изборите в Русия, и
преписка вх. № ЦИК-07-26-4 от 12 март 2018 г., която съдържа
програмата на Петнадесетата конференция на органите за
управление на избори, организирана от Венецианската комисия.
Това са две преписки на английски език, докладвам ви ги за
сведение. Колеги ги докладваха в превод на български език.
На второ място, за сведение, колеги, ОИК 1202 ни е изпратила
поздравителна картичка за Осми март.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа има папка
„Договори”. Моля да я отворите. Това са предложенията за договори
с госпожа Велчева и с господин Господинов.
Уважаеми колеги, отваряме проекта на договор с господин
Господинов. Подлагам на гласуване този договор с възнаграждение
вариант 1.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен Цачев,
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 4 (Владимир Пенев,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова).
И, уважаеми колеги, моля да отидем на проекта на договор с
госпожа Велчева.
Колеги, подлагам на гласуване този договор с възнаграждение
вариант 1.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева);
против – 7 (Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова).
Уважаеми колеги, това предложение не постигна
необходимото мнозинство.
Подлагам на гласуване вариант 2.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 8 (Владимир Пенев, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 11
(Александър Андреев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева).
Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, аз нямам някакъв
особен интерес към този въпрос, но като юрист мисля, че когато
някой е поискал определена сума, той, от една страна, като договор
се е съгласил. И не мисля, че имаме много други варианти, освен
след като е свършена определена работа и сме съгласни с това, което
той е поискал, да гласуваме втората страна на договора, а именно да
си стиснем ръцете. Не виждам друг вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване вариант 3, обсъден в
оперативен порядък.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 3
(Александър Андреев, Мария Мусорлиева, Росица Матева).
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Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа извън отделните
папки ще видите проект на писмо до господин Дончев и до госпожа
Бъчварова. Моля да се запознаете с него.
Колеги, подлагам на гласуване това писмо с редакцията, че
изпращаме целия анализ.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 3
(Ивайло Ивков, Мартин Райков, Росица Матева).
Уважаеми колеги, във връзка с вчерашните обсъждания ви
моля днес за сведение и запознаване да погледнете писмо № 12044ПНС, което в четвъртък ще внеса в заседание за обсъждане и
гласуване. Дотогава очаквам вашите предложения.
Уважаеми колеги, моля да погледнете, във вътрешната мрежа
извън папките има три файла: „График април”, „График май” и
„График юни”.
Уважаеми колеги, по първия файл подлагам на гласуване дата
16 април.
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване сключване на
граждански договор с госпожа Семерджиева на стойност три хиляди
лева.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Таня Цанева); против – 5 (Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Камелия
Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева).
Уважаеми колеги, моля за още малко внимание!
Уважаеми колеги, командировахте мен и госпожа Мусорлиева
във Вилнюс, Литва. Това беше срещата на Изпълнителното бюро на
Асоциацията на органите за управление на избори в Европа. Всички
членове на Изпълнителното бюро без Полша бяха там. Дадоха ни
информация, че след напускане на предходния председател в Полша
е имало проблеми в общуването и в отношенията с ЦИК, Полша, но
в момента вече с нов председател имат надежда за добри отношения.
Документите са публикувани във вътрешната мрежа. Това са
документите, които бяха представени на вниманието: отчетът за
предходната година; изпълнението на стратегическия план; новият
стратегически план; едно почетно членство; концептуален документ
за 27-ата годишна конференция; проект за промяна на устава.
Колеги, аз ви предлагам да направим едно работно обсъждане
на тези документи, на което подробно да ви запознаем с
предложенията. От страна на Секретариата ни увериха, че след като
изпратят официалните документи за съгласуване, ще дадат няколко
седмици на отделните централни избирателни комисии, за да могат
да изразят своята воля преди провеждането на 27-ата конференция.
Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моята папка с
днешна дата е публикувана докладна записка от директор на
дирекция „Администрация” госпожа Красимира Манолова с вх. №
ЦИК-09-28 от 8 март 2018 г., която касае осигуряване на предпазни
средства за работа с дисплей. Съгласно чл. 10 от Вътрешните
правила за трудовия ред на Централната избирателна комисия
ежегодно се планират по сметка н бюджета на Комисията средства
за закупуване на тези предпазни очила за работа с дисплей.

36
С наше протоколно решение, протокол № 149 от 27 ноември
2014 г., Централната избирателна комисия е гласувала за периода
2014-2017 г. сумата от 800 лв. за закупуване на такива предпазни
очила. Предлагам ви да гласуваме решение за същата сума и за 2018
г., за да може счетоводството да планира въпросните средства, за
което допълнително ще бъдем уведомени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Таня Цанева); против – 1 (Росица Матева).
Уважаеми колеги, преди да дам думата на госпожа Ганчева,
един пропуск. Във вътрешната мрежа, колеги, извън другите папки
има писмо № 12041 до министъра на финансите господин Горанов в
резултат на вчерашното обсъждане. Моля да се запознаете.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз съм се запознала с текста
на писмото. Смятам, че писмото, което колегата Стефанова беше
подготвила, беше по-изчерпателно и можеше към него да добавим
тази информация. По отношение на госпожа Герасимова трябва да
посочим, че тя е в продължителен отпуск по болест, защото така не
става ясно отпускът по болест каква съществена причина е.
Лично аз бих подкрепила варианта на колегата Стефанова с
този текст като допълнение и с по-подробната информация за
продължителния отпуск по болест. Доколкото знам, госпожа
Герасимова е в отпуск по болест от 8 февруари. Крайната дата не ми
е известна, но е продължително време. Още повече, ако ще
изпращаме сега тази информация с три изречения, не знам защо не я
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изпратихме още на 14 февруари, след като писмото дойде на
13 февруари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
гласуваме текст предложението от второто писмо, което е пред нас,
краткото, с имената и под имената, колеги, от първия проект от
втория абзац, от частта причините, до края. С редакциите, направени
от господин Ивков на миналото заседание.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – (Йорданка Ганчева,
Росица Матева).
Благодаря.
Следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по молба на колежката
Стефанова и съгласувано с председателя на Комисията, в папка
„Договор” във вътрешната мрежа е разположен договор за наем с
всички съпътстващи документи, удостоверяващи правото на
собственост на предложената страна наемодател.
Предложението е да бъде сключен договор, така както е
предложен, да упълномощим председателя и за главния
счетоводител с оглед задоволяване на жилищни нужди на членове на
Централната избирателна комисия, които нямат жилище и имот,
годен за обитаване, на територията на гр. София с оглед изпълнение
на техните функции. След справка в счетоводството от госпожа
Жасмина Пеовска се установи, че са налични пари по § 10 за
обезпечаване плащанията по този договор. Предложеният срок на
действие на договора с оглед и мандата на Централната избирателна
комисия в този състав е от 1 март 2018 г. до 31 март 2019 г.
Посочената дата на плащане на текущия наем е 10-то число на
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месеца и предлагам, в случай че договорът бъде одобрен, плащането
за текущия месец да бъде извършено веднага след датата на
протоколното решение за утвърждаване на предложения договор.
Договорът е изготвен от юрисконсултите съобразно
практиката на Централната избирателна комисия, а именно ние сме
гласували няколко такива договора досега в нашия мандат.
Предлагам да го гласуваме. Имаме протоколно решение от
предходно заседание, че този член, който ще ползва, а именно
госпожа Стефанова в конкретния случай, в случай че одобрим
договора, ще заплаща всички текущи разходи като консумативи. Аз
мисля, че няма нужда да го подлагаме отново на гласуване, но в
случай че прецените, госпожо председател, като в конкретния
случай предложението за договор за наем не е опосредено и
съпътствано с други разходи, като депозит и други комисионни,
просто договор за наем без комисионни и без депозит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване направените предложения.
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
И последен докладчик за днес – госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, на предходни заседания ви
докладвах писмо от Комисията за защита на личните данни във
връзка с прилагането на новия Регламент за защита на личните
данни от м. май т.г. В това писмо те ни бяха поканили да се включим
в разяснителната кампания, която ще провеждат в четири града.
Днес разбрах, че на 19 април в гр. Варна ще има модул на тази
разяснителна кампания. Поради големия интерес имат ограничение
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до двама души от администратор на лични данни и аз ви предлагам в
този модул да вземем участие колегата Стефанова и аз, тъй като съм
определена от ЦИК за взаимодействие с Комисията за защита на
личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение.
Гласували 23 членове на ЦИК: за – 23 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги двадесет и трима членове на ЦИК, с това
закривам днешното заседание на Комисията. Свиквам следващото
заседание в четвъртък, 10,30 ч.
За работните срещи утре допълнително ще ви информирам по
електронната поща.
(Закрито в 13,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

