
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 617

  
На  20  март  2018 г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Поправка  на  техническа  грешка  в  хронограмата  за 
частичните избори за кметове, насрочени за 20 май 2018 г.

Докладва: Иванка Грозева
2. Доклад относно съвместен проект с Държавната агенция 

„Електронно управление”.
Докладва: Йорданка Ганчева

2а.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладват: Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Камелия Нейкова

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК.

Докладват: Александър Андреев, Мартин Райков,
Иванка Грозева, Румен Цачев, Росица Матева,
Камелия Нейкова, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Йорданка Ганчева

4. Доклади по писма.
Докладват: Росица Матева, Румяна Сидерова,
Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, 
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Ивайло Ивков,



Таня Цанева, Мария Мусорлиева, Георги Баханов,
Ивилина Алексиева

5. Разни.
ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 
Томов, Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, 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.    

ОТСЪСТВА: Емануил Христов.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  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  17  членове  на  Централната  избирателна 
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание 
на Комисията.

Колеги, честит празник, днес се навършват четири години от 
нашия мандат!

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1.  Поправка  на  техническа  хронограмата  за  частичните 

избори за кметове, насрочени на 20 май 2018 г. Докладчик – госпожа 
Грозева.

2.  Доклад относно съвместен проект с Държавната агенция 
„Електронно управление”. Докладчик – госпожа Ганчева.

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК. Докладчици: господин Андреев, господин Райков, госпожа 
Грозева и господин Цачев.
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4. Доклади по писма с докладчици: госпожа Матева, госпожа 
Сидерова, госпожа Ганчева госпожа Солакова.

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

така предложения дневен ред? Започваме с госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля в точка 

трета да включите колегата Матева и мен; и мен да ме включите в 
доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в точка четвърта – 

доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз имам осем възнаграждения и с едно 

искане за отваряне на запечатано помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви като 

точка 2а.
Госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в точка четвърта – 

доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Да  ме  включите  в  точката  за 

изплащане на възнаграждения и в точката искания за отваряне на 
запечатано помещение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви. 
Госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля да ме включите в точката за 

отваряне на помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други? Госпожа 

Мусорлиева.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ако  обичате,  да  ме  включите  в 
доклади по писма и в искания за отваряне на помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви, 
госпожо Мусорлиева.

Господин Баханов.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  В  доклади  по  писма,  ако  обичате,  и 

постановления на прокуратури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека писмата и 

прокуратурите да бъдат и в точката доклади по писма, както и при 
господин Ивков.

Колеги, други? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги,  от  днешното  заседание  по  обективни  причини 

отсъства господин Христов. Госпожа Матева и господин Арнаудов 
са ме информирали, че ще закъснеят.

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

Точка 1.  Поправка на техническа грешка в хронограмата за 
частичните избори за кметове, насрочени за 20 май 2018 г.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  от 
днешна дата е качен проект във вътрешната мрежа. Касае поправка 
на  техническа  грешка  в  хронограмата  за  частичните  избори за 
кметове на 20 май 2018 г. В т. 11, графа „Срок до дата включително” 
да се чете „14.04”, вместо 13 януари 2018 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, коментари?

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 
ни проект на решение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, това е Решение № 5002-МИ.
Колеги,  преминаваме  към  точка  втора  от  дневния  ред. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка  2.  Доклад  относно  съвместен  проект  с  Държавната 
агенция „Електронно управление”.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  тази  точка  ще  ви 
докладвам няколко преписки, свързани с действия по съвместния ни 
проект, които получих току-що. С информацията по част от тях се 
запознавам и аз сега, тъй като бях, както ви е известно в служебна 
командировка.

С  вх.  №  ЦИК-09-184-1  от  20  март  2018  г.  е  постъпила 
докладна  записка  от  госпожа  Красимира  Манолова,  директор  на 
дирекция „Администрация”,  и Ганка Герасимова,  която изпълнява 
длъжността  за  главен  счетоводител  в  Централната  избирателна 
комисия. 

Тази докладна записка е по писмо с вх. № ЦИК-00-324 от 31 
март 2018 г., което, колеги, е било на мой доклад на 1 февруари 2018 
г.,  като  е  докладвано  за  сведение  на  Централната  избирателна 
комисия  и  сме  приели  да  възложим  на  госпожа  Герасимова  да 
предприеме  необходимите  действия  с  оглед  на  това,  че 
информацията,  която  е  представена  по  писмото  от  Държавната 
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агенция  „Електронно  управление”,  касае  компетентността  на 
счетоводството.

Припомням, че с това писмо са ни уведомили, че във връзка с 
искане  за  междинно  плащане  № 2  от  21  ноември  по  съвместния 
проект е одобрена за плащане сума на служителите от Централната 
избирателна  комисия  в  размер  на  1627  лева,  включително 
осигурителни  вноски  от  работодателя,  като  полученият  трансфер 
следва да се отрази по съответния параграф „Получени трансфери”.

С информацията,  която се съдържа в  докладната записка, с 
приложени  копие  от  това  писмо  и  копие  от  докладна  записка с 
приложен ред за  отчитане на положения труд от определените за 
работа по проекта служители от администрацията на ЦИК. С вх. № 
ЦИК-09-184 от 9  октомври 2017 г. става ясно, че с това получено 
писмо  по  оперативна  програма  „Добро  управление”  са  ни 
уведомили,  че  е  верифицирана,  тоест  възстановена  сумата  в  ИП 
суми  в  размер  на  общо  1627  лева,  както  следва:  за  Красимира 
Манолова,  координатор  на  ЦИК,  член  на  екипа  за  организация  и 
управление  на  проекта,  4,91  лв.  (от  които  4,91  лв.  за 
възнаграждение). 

Колеги,  позволявам си докладът ми да бъде по-детайлен,  с 
оглед  че  не  притежавам  компетентността  в  областта  на 
счетоводството, предполагам, че и всеки един от нас, за да може по-
детайлно да се запознаем предвид взимането ни на решение.

За  Веселина  Тихолова,  експерт  ИКТ,  1622.09 лв.,  от  които 
1367.01 лв. за възнаграждение и 255.08 – за осигурителни вноски за 
сметка  на  работодателя,  са  преведени  от  Държавната  агенция 
„Електронно управление” по бюджета на Централната избирателна 
комисия за 30 януари 2018 г.

В  тази  връзка  и  предвид  одобрения  от  Комисията  на  10 
октомври  2017  г.  ред  за  отчитане  на  положения  труд  от 
определените за работа по проекта служители от администрацията 
на  ЦИК  молим  Централната  избирателна  комисия  (молбата  е  от 
госпожа Манолова и госпожа Герасимова) да вземе решение по т. 6 
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от  реда,  а  именно  дали  след  възстановяване  на  разходите  за 
възнаграждения със средства от Европейския съюз същите да бъдат 
изплатени като допълнителни възнаграждения на лицата, участвали 
като координатор и експерт по проекта, или да бъдат разпределени 
по друг, определен от Комисията ред.

Колеги, аз като докладчик, запознавайки се сега, не виждам 
информация  за  този  друг  определен  от  Комисията  ред  и  ви 
предлагам към момента да приемем докладната записка за сведение 
и запознаване. И, госпожо председател, предлагам да бъде обсъдена 
в оперативен порядък на работно обсъждане с оглед предложените 
ни от госпожа Герасимова и от госпожа Манолова два подхода – 
един  път  да  бъдат  изплатени  и  втори  път,  по  определен  от 
Комисията друг ред.

Отделно  на  мен  лично  не  ми  става  ясно  защо  за  госпожа 
Манолова има само възнаграждение, от друга страна – за госпожа 
Тихолова  има  осигурителни  вноски.  Така  че  с  оглед  на  това 
наистина предлагам да го обсъдим в оперативен порядък по ваша 
председателска преценка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по повод моите доклади от 

предходната седмица във връзка с писмо вх. № ЦИК-00-411 от 19 
март  2018  г.,  изпратено  от  господин  Явор  Димитров,  че  ще  се 
провежда среща на екипа за управление по съвместния ни проект, а 
именно  с  точка  „Обсъждане  на  получената  документация  от 
фондация „Право” по Дейност 2, и второ, обсъждане на получените 
бележки  от  управляващия  орган  по  подадено  искане  за  плащане, 
току-що ми бяха  разпределени от  за  председател и председател  с 
разяснения  от  госпожа  Манолова  и  госпожа  Тихолова  докладни 
записки относима информация.

Започвам с информация от госпожа Тихолова, експерт ИКТ, с 
вх.  № ЦИК-09-30 от 16 март 2018 г.  Това е  информация относно 
проведена среща с екипа за управление по проект „Изграждане и 
внедряване  на  пилотна  система  за  дистанционно  електронно 
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гласуване”. Информацията е във вътрешната мрежа. Предоставено е 
какво се е  случило на срещата.  Предлагам за запознаване отново, 
защото  мисля,  че  е  детайлна  и  представя  какво  се  е  случило  на 
срещата  и  за  обсъждане,  тъй  като  има  и  въпроси  във  връзка  с 
предходни доклади, които трябва да бъдат обсъдени от Централната 
избирателна  комисия.  Пак  казвам,  че  аз  като  докладчик  току-що 
съвсем откъслечно съм се запознала с тази информация.

По повод следващия доклад, който връщам и който съм ви 
докладвала на предходни заседания, вх. № ЦИК-00-407 от 12 март 
2018 г. Това е писмо, отново получено във връзка със съвместния ни 
проект от госпожа Силвия Митева. Аз съм го докладвала на 13 март. 
В  това  писмо  ни  е  поставено  в  срок  20  март  Централната 
избирателна  комисия  и  в  частност  членовете  на  екипа  от  наша 
страна да дадат следните разяснения:

Първо,  разяснения  и  документи  относно  работата  на 
експертите  от  ЦИК  съгласно  т.  1.8.  от  писмото;  актуализирана 
справка  за  възнаграждения  по  образец  във  формат  ексел  за 
възнаграждения  на  екипа  от  ЦИК  съгласно  инструкция  на 
управляващия  орган;  и  актуализиран  регистър,  съдържащ 
информация за местонахождението на оригиналните документи при 
партньора съгласно т. II от писмото. 

Припомням,  че  аз  ви  докладвах  изготвена  информация  от 
госпожа Тихолова, с която тя даваше разяснение по исканата част от 
нея като член на екипа. Също така беше подготвила и регистъра, за 
който тя е отговорното лице за Централната избирателна комисия и 
който своевременно се осъвременява от нея. Предоставихме отново 
на  администрацията  и  на  счетоводството,  припомням,  от 
счетоводството  имаше  обяснителна  записка  от  госпожа  Жасмина 
Пейовска, която не е запозната и не може да извърши исканото по 
отношение на счетоводната част. Сега, колеги, госпожа Манолова и 
госпожа  Тихолова,  доколкото  разбрах,  са  изготвили  проект  на 
писмо,  който  е  във  вътрешната  мрежа  и  който  съдържа 
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разясненията,  които  се  изискват  от  експерта  ИКТ  и  от  госпожа 
Манолова по писмото, приложено от управляващия орган.

Има  част  по  т.  2  от  исканата  информация,  а  именно 
актуализирана  справка  за  възнагражденията  по  образец  формат 
ексел с актуализирана информация за възнаграждения на екипа от 
ЦИК съгласно инструкцията на управляващия орган, като се сочи, че 
към настоящия момент счетоводителят, който е подготвил справката 
за отчет, е в продължителен отпуск по болест.

Прилага  се  и  актуализираният  регистър,  съдържащ 
информацията  за  местонахождението  на  оригиналните  документи 
при партньора. 

Сега виждам, че в писмото липсват описани приложенията с 
оглед изложението.

Във връзка с изложените и по повод бележките в писмото на 
управляващия  орган  следва  да  се  вземе  предвид  спецификата  на 
работа  на  Централната  избирателна  комисия  като  постоянно 
действащ независим държавен орган, който приема своите актове на 
заседания  след  взимане  на  решения  и  излага  своите  становища, 
поради  което  упълномощените  за  работа  по  проекта  лица  – 
координатор и експерт ИКТ – не представят конкретно резултатите в 
отчета.

Предлагам  да  се  запознаете  сега  с  писмото,  като 
междувременно  ви  докладвам  и  отчета  на  госпожа  Манолова  с 
докладна  записка  вх.  №  ЦИК-09-32  от  19  март  2018  г.  Това  е 
представен отчет от госпожа Манолова по раздел VII от заповедта на 
председателя  на  ЦИК,  с  която  тя  е  назначена  за  координатор  на 
проекта от страна на Централната избирателна комисия. Представен 
е  отчет  за  м.  февруари,  две  страници,  и  проект  на  писмо  до 
Държавната  агенция  „Електронно  управление”  за  приемане  на 
работата  от  госпожа  Митева  в  качеството  й  на  ръководител  на 
проекта.

Всички документи са във вътрешната мрежа.
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Колеги, в отчета е посочено организиране на дейностите по 
подготовка за документи, необходими за междинен отчет по проекта 
и конкретните резултати са посочени в изпратен пакет от документи 
до Държавната агенция „Електронно управление”. 

Аз  лично  като  докладчик,  запознавайки  се  сега  с 
материалите,  нямам  предложение  за  корекция  или  не,  тъй  като 
считам, че работата по проекта от координатора и члена на екипа е 
на база субективната преценка и това, което реално те са извършили. 
Така че аз лично не предлагам някакви корекции. Считам, че нашите 
служители, в частност членове на екипа, добросъвестно, така както 
са си свършили работата, си отчитат резултатите и ви предлагам да 
одобрим така предложения ни отчет, в случай че вие нямате някакви 
предложения.

Припомням,  че  в информацията,  която предостави  госпожа 
Тихолова и която ви докладвах на предходно заседание, тя счита, че 
няма  ангажимент  да  представя  отчет  за  м.  февруари,  тъй  като 
нейната работа по проекта приключва с Дейност 1. Бях уведомена 
като докладчик от госпожа Тихолова и госпожа Манолова току-що, 
че са разговаряли неформално с госпожа Силвия Митева и, цитирам, 
те са изразили мнение, че госпожа Тихолова ще бъде полезна и по-
нататък в проекта.

Мисля,  че  детайлно  и  точно  съм  докладвала  цялата 
информация,  която  е  предоставена  на  моето  внимание  като 
докладчик и съм я изнесла пред Централната избирателна комисия.

По отношение на проекта на писмото, който е  изготвен от 
госпожа Тихолова и госпожа Манолова, в определена част съдържа 
разясненията,  които  се  искат  от  управляващия  орган.  Това  са 
разяснения,  колеги,  по  отчетите,  които  са  представили  нашите 
членове  на  екипа.  По  отношение  на  исканите  документи  от 
счетоводството,  не  са  изготвени  никакви  документи.  Госпожа 
Манолова ме уведоми, че на за главния счетоводител в момента са 
му  възложени  по-приоритетни  задачи,  цитирам,  и  не  може  да 
подготви информацията.
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Представен е исканият регистър с актуализирана информация 
за документите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, пет минути почивка.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  в  залата  сме  20  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  днешното 
заседание.

Колеги, последните два доклада на  госпожа Ганчева с оглед 
необходимостта от доуточняване от страна на администрацията ще 
ги  отложим  за  края  на  заседанието,  когато  администрацията  ни 
предостави необходимите данни.

Госпожо Ганчева, имате ли други доклади по тази точка? Не.
Колеги,  продължаваме  с  точка  трета  –  доклади  относно 

искания  за  изплащане  на  възнаграждения.  Първи  докладчик  е 
господин Ивков.

Точка  3.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. МИ-27-28 от 14 февруари 
2018 г.  и свързания с него вх.  МИ-27-28-1 от 14 февруари, които 
съдържат  искания  на  Общинската  избирателна  комисия  – 
Съединени,  за  изплащане  на  две  възнаграждения  за  поведени 
заседания на 9 февруари 2018 г. и на 31 януари 2018 г. На първото 
заседание  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 
секретар  и  7  членове,  а  на  второто  –  председател,  заместник-
председател, секретар и 7 членове също.

Двете  заседания  имат  основание,  те  са  за  разглеждане  на 
постъпили справки и писмо от общинска съветничка Цонка Димова. 
Касае  се  за  прекратяване  на  пълномощията  на  общинската 
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съветничка  Цонка  Георгиева  Димова.  На  първото  заседание  са 
решили, че липсват предпоставки, а второто заседание е отново по 
искането и са решили в крайна сметка да изпратят писмо до госпожа 
Димова. Имаме и препис от протоколите.

Искането  е  минало  през  справка  и  следва  да  се  изплатят 
възнагражденията.

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

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  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,  Цветозар  Томов,  Таня  
Цанева).

Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Отново от същата ОИК, писмата са с вх. 

МИ-27-55 и вх.  МИ-22-55-1 от 15 март с искане за изплащане на 
възнаграждение за членовете, участвали в заседание на 2 март и на 
12 март 2018 г. На първото заседание са присъствали председател, 
заместник-председател,  секретар  и  7  членове,  на  второто  – 
председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  членове. 
Провеждането  на  заседанията  е  наложено  заради  разглеждане  на 
постъпили  справки  от  председателя  на  Общинския  съвет  в 
Съединение и писма от общински съветници Вълков и Влашки във 
връзка с постъпили сигнали срещу тях за нарушение на чл. 30, ал. 4, 
т.  5  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация.

На  първото  заседание  комисията  е  решила  да  изиска  от 
председателя  справка за  уведомяването по телефона – кога,  как е 
уведомен Влашки.  А на  второто заседание  вече  е  решила поради 
липсата  на  необходимото  мнозинство  две  трети  не  прекратява 
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пълномощията на Вълков, тоест не са постигнали мнозинство, след 
като са го обсъдили. 

Въпреки  това  са  имали  основание,  провели  са  заседание. 
Предлагам да се  изплати възнаграждение  за двете  заседания.  При 
мен е постъпила справка от счетоводството и контролен лист.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева);  
против – 1 (Мартин Райков).

Благодаря. Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Писмо с  вх.  МИ-27-32  от  21  февруари 

2018 г. с искане за заплащане за проведено заседание на Общинската 
избирателна комисия – Хисар. Това, което е наложило провеждането 
на  заседание,  е  писмото  от  частен  съдебен  изпълнител  Сурпик 
Татарян с район на действие Окръжен съд – Пловдив, който изисква 
информация  за  образувано  изпълнително  дело  срещу  длъжник 
„Местна  коалиция  за  Хисаря”.  Тази  информация  е  наложила 
провеждане на заседание и отваряне на запечатано помещение.

Има приложен протокол, има контролен лист,  има справка, 
затова  предлагам  да  се  изплати  възнаграждението  за  проведено 
заседание  на  17  февруари  2018  г.  на  Общинската  избирателна 
комисия,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-
председател, секретар и 7 членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували  21  членове  на  ЦИК:  за  –  21 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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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. Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам с писмо с вх. МИ-27-53 от 

14 март 2018 г., съдържащо искане за възнаграждение на членовете 
на  Общинската  избирателна  комисия  –  Септември,  за  проведено 
заседание  на  12  март  2018  г.  Основанието  за  свикване  на 
заседанието е било вземане на решение за заличаване на обявения за 
избран общински съветник от листата на една политическа сила и 
обявяване за избран следващия от същата политическа сила.

Има  приложен  протокол  и  решение  на  комисията,  затова 
предлагам  искането  да  се  удовлетвори  и  да  бъде   изплатено 
възнаграждение  за  проведеното  заседание  на  присъствалите 
председател, заместник-председател, секретар и 7 членове на ОИК – 
Септември, област Пазарджик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Следват  искания  с  вх.  МИ-27-27  от  14 

февруари  и  вх.  МИ-27-27-1  от  14  февруари  2018  г.  отново  от 
Общинската  избирателна  комисия  –  Септември,  за  изплащане  на 
възнаграждение на членовете, които са присъствали на проведените 
заседания на 13 януари 2018 г.  и на 12 февруари 2018 г.  Това са 
заседания,  предхождащи  това,  което  докладвах  преди  малко,  на 
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които  заседания  са  взети  решения  за  предсрочно  прекратяване 
пълномощията  на  господин  Михайлов,  общински  съветник  от  гр. 
Септември, и за обявяване за избран следващия в листата.  Това е от 
заседанието,  проведено  на  13 януари.  А на  12 февруари са  взели 
решение № 219, с което са прекратили предсрочно пълномощията на 
друг общински съветник, Петров.

Предлагам  да  се  изплатят  поисканите  възнаграждения. 
Преминали  са  през  счетоводството,  имаме  контролен  лист,  за 
председател,  заместник-председател,  секретар  и  5  членове  на  13 
януари и председател, заместник-председател, секретар и 4 членове 
на 12 февруари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 
на гласуване.

Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам ви преписка  с вх. МИ-27-34 

от  15  март  2018  г.  Съдържа  искане  за  изплащане  на 
възнагражденията на Общинската избирателна комисия – Перущица, 
за проведено заседание на 9 март 2018 г., на което са присъствали 
председател,  заместник-председател,  секретар  и  8  членове. 
Заседанието е за да одобрят образци от декларациите по чл. 35, ал. 1, 
т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобито имущество. Аз не си спомням ние взехме ли 
някакво макар и протоколно решение по отношение на това дали ще 
изплащаме  възнаграждения  или  публикувахме  съобщение  на 
страницата  си.  Решението  е  №  121  на  Общинската  избирателна 
комисия  –  Перущица,  от  9  март  2018  г.  Прилагат  ни  и  самата 
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декларация, която са одобрили за общинските съветници по Закона 
за  противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно 
придобито имущество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Ивков, позволете ми да припомня на Комисията, че 

Централната избирателна комисия изрази становище по този въпрос 
на 15 февруари 2018 г., което беше изпратено до всички общински 
избирателни комисии и до новата комисия.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Имам  предложение.  Моето 

становище  е,  че  за  такива  заседания  не  следва  да  се  изплаща 
възнаграждение, тъй като излизат извън пределите на правомощията 
на  общинските  избирателни  комисии,  така  както  са  уредени  в 
Изборния кодекс, и извън наше Решение № 2901, което определя в 
кои  случаи  общинските  избирателни  комисии  заседават  след 
произвеждането на общи избори, отделно след това след изричното 
становище. И ако не е работила специалната интернет страница на 
комисията, общата страница на Централната избирателна комисия в 
интернет  работи,  становището  на  ЦИК  е  качено  в  интернет. 
Задължение е на комисиите,  не е по желание, когато нямат друга 
възможност, да следят поне страницата на Централната избирателна 
комисия и да се интересуват.  И отделно, това е след приемане на 
първо четене на законопроекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз съм съгласна и изцяло споделям 
това становище. Единственото допълнение, което искам да направя, 
е  заседанията  да  са  проведени  след  нашето  изразено  становище, 
което и по медиите, и от говорителите беше оповестено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  повтарям,  нашето становище е с  дата  15 февруари 

2018 г.
Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  независимо  от  всичко,  нека  да 
имаме предвид, че това не е единствен случай, по който ОИК са се 
произнесли.  Независимо  дали  е  било  преди  или  след  нашето 
решение, доколкото е след нашето решение, това е един изолиран 
случай. Независимо от решенията, които са приели ОИК, всъщност 
имаме друг ред за приемане и попълване на тези декларации.

Общинската избирателна комисия са се постарали,  събрали 
са  се,  те  вероятно  са  били  сезирани  от  Общинския  съвет  с  този 
въпрос. Считам, че те не са си позволили неправомерно да извършат 
тези действия с оглед на това, че да направят едно събиране само и 
само да получат възнаграждение.

Предлагам  да  бъде  изплатено  възнаграждението  за 
проведеното заседание на Общинската избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Матева, за реплика.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Имам реплика към колегата 
Цачев.  Считам,  че  достатъчно  много  пъти общински избирателни 
комисии не са се събирали на заседание по указание на Централната 
избирателна  комисия.  В  момента,  в  който  това  е  поискано  от 
общинския  съвет,  би следвало  да  съгласуват  тези  си  действия  по 
закон, по който те не са компетентни, с Централната избирателна 
комисия.  И след  като  след  нашето  становище,  което  е  качено  на 
интернет на Централната избирателна комисия и сме го изпратили 
на всички общински избирателни комисии по електронната поща, те 
са се събрали, за да изразяват становище и утвърждават декларация, 
смятам,  че  не  трябва  да  им  се  плати.  За  да  има  дисциплиниращ 
ефект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ще 
ползвате ли дуплика? Не.

Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  От  обратната  страна.  Основанията  за 

изплащане  на  възнаграждения  са  в  едно  наше  решение.  Тази 
фактическа  обстановка,  която  обсъждаме,  е  извън  обсега  на  това 
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решение. Там такава ситуация няма, но има текст „по решение на 
ЦИК”.  Конкретна  ситуация  няма,  но  евентуално  може  да  има 
решение  на  ЦИК.  Това  е  фактическата  обстановка  от  правна  и 
фактологична страна.

Освен това имаме и промяна на закона, който казва, че такива 
декларации няма да се подават за един дълъг, дълъг период от време. 
В  такъв  случай  от  фактологична  гледна  точка  това  събрание, 
събиране е абсолютно безсмислено и е преливане от пусто в празно. 
Те решавали, видиш ли, някакви си декларации, които нямало нужда 
да се попълват въз основа вече на закон. Това е от обратната страна.

Никакво  плащане  с  позоваване  на  точно  този  тип 
разсъждения!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги,  мисля,  че  се чуха и двете  тези.  Затова,  колеги, 
готови ли сме да преминаваме към гласуване?

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, със закона за допълнение на 

Закона  за  противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на 
незаконно придобито имущество всъщност се отложи действието на 
§ 68. Тоест отложи се действието на новото изменение на Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. Но чл. 35 и 36 
от закона си е в сила. Тоест ако сега се прекрати пълномощието на 
общински съветник и на негово място се избере нов, той си подава 
декларация  за  имущество  и  за  конфликт  на  интереси  по  старите 
разпоредби  на  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация. Което означава, че пак трябва да има декларация. Не 
може  да  е  старата  декларация,  тя  си  е  новата.  И  към  настоящия 
момент тези декларации трябва някой да ги е одобрил – ако не е 
общинската избирателна комисия, то трябва да е комисията. Защото 
новите  общински  съветници  пак  си  подават  декларация  както  за 
имущество, така и за конфликт на интереси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, за дуплика.

18



ЕРХАН ЧАУШЕВ: Така ли е ситуацията в момента? Празни 
разсъждения! Ако ми падне метеорит на главата, видиш ли, аз съм 
щял да правя туй, туй и туй. Но в момента не е това!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  позволете  ми  само  да  ви  припомня,  че 

Централната  избирателна  комисия  с  необходимото  мнозинство 
повече  от  две  трети  изрази  становище,  че  посочените  образци на 
декларации  за  общински  съветници  и  кметове  следва  да  бъдат 
утвърдени  от  съответните  общини  на  основание  §  1,  т.  10  от 
Допълнителните  разпоредби  на  закона  във  връзка  с  §  1,  т.  1  от 
Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. Припомням това 
на Комисията.

Колеги, можем ли да преминем към гласуване?
Уважаеми  колеги,  в  ЦИК  бяха  изразени  две  становища, 

затова аз подлагам на гласуване изплащането на възнаграждението.
Режим на гласуване.
Гласували  22 членове  на  ЦИК:  за  –  7 (Георги  Баханов,  

Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Цветозар  Томов);  против  –  15 
(Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  
Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  
Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  По  становището.  Ще  кажем,  че 

Централната  избирателна  комисия  е  на  становище,  че  е  извън 
правомощията  на  комисиите,  така  както  са  уредени  в  Изборния 
кодекс  и  в  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация, защото те имат правомощия и по Закона за местното 
самоуправление и местната администрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Продължете, господин Ивков със следващ доклад.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Последната преписка е сходна с искането 
от  предходната.  Тя  е  от  Общинската  избирателна  комисия  – 
Пловдив, област Пловдив, с искане за изплащане на възнаграждение 
за  заседание,  проведено  на  15  февруари  2018  г.,  на  което  са 
присъствали председател, секретар и 7 членове. Заседанието е било с 
предмет  утвърждаване  образец  на  декларациите  по  Закона  за 
противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно 
придобито имущество. Утвърдили са образец на декларация, обаче 
тук на това заседание имат и точка втора – разни. По точка втора от 
дневния  ред  не  са  постъпили  други  предложения  и  няма  други 
решения на ОИК (за пълнота на доклада, както казват мои колеги). 
Защото в предишното искане нямаше друга точка, ако имаше друга 
точка,  нямаше  да  водим  спора.  Тук  има  точка  разни  и  по-
съществената  разлика  е  с  оглед  изказаното  мнение  и  на  нашия 
секретар  Солакова,  което  аз  поддържам,  че  това  заседание  е 
проведено на 15 февруари, преди Централната избирателна комисия 
(нямам  час  на  заседанието)  да  публикуваме  становището  на 
Централната избирателна комисия относно това,  че избирателните 
комисии не са изборни органи по смисъла на закона.  Заради тази 
разлика  и  заради това,  че  аз  приемам,  че  ние самите спорихме и 
обсъждахме  този  въпрос,  аз  считам,  че  на  тези  колеги  трябва  да 
изплатим възнаграждение за проведеното заседание, ако е правилна 
информацията, която аз не съм проверил, сега я получих в зала, че 
на 15 февруари ние сме взели това протоколно решение. От същата 
дата е и заседанието на Общинската избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, моля за становища. Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Моето становище е, че и в дадения 
случай не следва да се изплащат възнаграждения. Колегата Солакова 
се старае да е по-прецизна и наблегна на обстоятелството дали са 
провели  заседание  след  като  ние  сме  взели  решение,  в  дадения 
случай и  след публикуване на  нашето становище на  Централната 
избирателна комисия. Но не това е основното, а че те не разполагат с 

20



правомощия  да  провеждат  заседания  по  този  специален  закон 
съгласно становището на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: За да се оформят все пак детайлно двете 
мнения, макар че аз го казах, аз считам, че трябва да се изплати с 
аргументацията, че е твърде възможно към датата на заседанието те 
да  не  са  знаели  за  протоколното  решение  на  Централната 
избирателна комисия, което е от същия ден и дори да е публикувано 
часове преди това, което не съм проверил, не се проверява сайтът на 
ЦИК, не може да го изискваме от колегите да го правят през два 
часа.

Категорично не съм съгласен със становището, че датата не е 
меродавна. Считам, че следва да е меродавна, доколкото самите ние, 
членовете  на Централната  избирателна комисия обстойно и дълго 
обсъждахме и тълкувахме разпоредбите на този закон. Не можем да 
изискваме от колегите, които са се събрали и са взели решение, дори 
неправилно,  това  да  рефлектира  върху  изплащането  на 
възнагражденията.  За първата се съгласих,  защото е безпредметно 
самото свикване по този въпрос,  но тук,  без  да са били наясно с 
методическите указания, те са се събрали правилно. И дори да са 
взели  неправилно  решение  да  утвърдят  образец,  ние  следва  да 
изплатим възнаграждение според мен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте за дуплика.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Считам,  че  това  становище  на 
колегата, което излиза извън рамките на приетото становище извън 
рамките на Изборния кодекс, е много опасно. Какво казваме с това 
становище, колега Ивков? Вас ще ви цитират оттук нататък всички 
комисии – че могат да си се събират правилно и щом са се събрали, 
трябва да се плаща. Извинявайте, това не е позиция, не е начин на 
мислене. Ние им казваме, можете да си правите каквото искате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Уважаеми  колеги,  тъй  като  и  при  този  казус  имаме  две 
становища,  подлагам  на  гласуване  изплащането  на 
възнагражденията на ОИК – Пловдив.

Режим на гласуване.
Гласували  22 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Георги  Баханов,  

Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 
Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов);  против  –  11 
(Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивилина  
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,  
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Благодаря.
Уважаеми колеги, продължаваме с първия докладчик по тази 

точка – това е господин Андреев. Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо с вх. МИ-27-38 от 28 февруари 2018 г. искане за 
изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на  17 
февруари 2018 г. и заседание на 23 февруари 2018 г. от Общинската 
избирателна комисия – Съединение, област Пловдив. На заседанието 
на 17 февруари 2018 г.  са  присъствали председател,  секретар и 6 
членове. Тъй като това заседание е продължение на подаването на 
документи  и  кореспонденция  във  връзка  с  прекратяването  на 
пълномощията на  общински съветници поради неявяването  им на 
заседание не по уважителни причини, на решението от 17 февруари 
е даден срок на общинския съветник, чиито правомощия се иска да 
бъдат прекратени, да направи възражение от датата на писмото, като 
е  приет и текст,  който да бъде изпратен до съответното лице.  На 
второ  място,  изпратено  е  също  така  искане  до  председателя  на 
Общинския  съвет  да  бъде  предоставена  информация  на  колко 
заседания и на кои заседания не е присъствал общинският съветник, 
тъй като тази информация не се е съдържала в сигнала, изпратен до 
тях.
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На второто заседание, проведено на 23 февруари 2018 г., са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 
членове. На него е получено възражението от общинския съветник 
Вълков,  който  е  дал  обяснение,  че  отсъствията  му  не  са  по 
неуважителни  причини,  че  същият  е  уведомил  председателя  на 
Общинския съвет.

Като точка втора в същото заседание освен възражението на 
общинския  съветник  е  постъпило  искане  и  от  председателя  на 
Общинския  съвет  за  друг общински съветник,  на  когото  също се 
иска  да  бъдат  прекратени  пълномощията  поради  това,  че  не  е 
присъствал  по  уважителни причини  на  три  поредни  заседания.  В 
тази  връзка  също  е  изпратено  писмо  до  него  и  искане  до 
председателя на Общинския съвет да бъде предоставена подробна 
информация  за  датите,  на  които  е  била  обявена  сесията  на 
Общинския съвет и на която не е присъствал общинският съветник.

Предлагам  да  бъдат  изплатени  възнагражденията  за 
заседанията.  Основанието  е  нашето  Решение  № 2901-МИ,  раздел 
първи, т. 1, буква „б”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Андреев.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Господин Андреев, имате още един доклад. Заповядайте.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  искане  с  вх.  МИ-27-22  от  12  февруари  2018  г.  от 
Общинската  избирателна  комисия  –  Хисар,  област  Пловдив,  за 
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изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 8 февруари 
2018  г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-
председател,  секретар  и  7  членове.  Заседанието  е  проведено  във 
връзка с прекратяването на пълномощията на общински съветник, 
като  в  същото  заседание  след  проведените  обсъждания  и 
представените възражения от страна на общинския съветник, чиито 
правомощия се иска да бъдат прекратени, Общинската избирателна 
комисия не е постигнала необходимото мнозинство от две трети, а 
именно има отхвърлително решение.

Така  или  иначе,  заседанието  е  проведено,  затова  ви 
предлагам да бъде изплатено възнаграждение на основание Решение 
№ 2901-МИ, раздел първи, т. 1, буква „б”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 
колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  считам,  че  ако  Централната 
избирателна комисия спазва логиката на предходните решения, на 
такива  заседания  също не  трябва  да  изплащаме и  то  на  по-силно 
основание. Ние гласувахме да не изплатим на колегите от Пловдив 
затова  че  са  провели  заседание,  за  да  разискват  един  важен  към 
момента  въпрос,  а  сега  ще  изплащаме  на  комисии,  които  са  се 
събрали и не са могли да вземат решение.

Считам, че това не е логично и че ние трябва да прилагаме 
едни и същи критерии по отношение на комисиите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Реплика  – 
колегата Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Искам  да  изразя  като  реплика 
противното  становище.  Не  мога  да  се  съглася  с  колегата  Ивков, 
защото в случая, за разлика от случая на Пловдив и другите, в които 
взехме решение да не бъде изплатено възнаграждение, в случая те са 
се  събрали  в  рамките  на  своята  компетентност,  за  да  прекратят 
пълномощията на общински съветник от политическа партия ГЕРБ 
за това, че същият по данни на председателя на Общинския съвет не 
е присъствал на заседания. Този общински съветник в срока, който 
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му е даден, е направил възнаграждение и е дал подробни обяснения 
поради какви причини е отсъствал – дали е било по уважителни или 
не – и с оглед на тези възражения комисията не е успяла да постигне 
с необходимото мнозинство решението и то е отхвърлително.

Считам, че двата случая нямат нищо общо единия с другия и 
в този случай ние дължим плащането на възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам  на 
гласуване предложението на колегата Александър Андреев. Режим 
на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 
докладчик е господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: С вх. МИ-27-24 от 12 февруари 2018 г. е 
постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Ловеч, с 
което  ни  молят  да  им  изплатим  възнаграждение  за  проведено 
заседание за прекратяване пълномощията на общински съветник и 
обявяването  за  избран  следващия  в  списък  А.  На  заседанието  са 
присъствали председател, секретар и 6 членове.

Към справката са приложени копие от протокола,  копие от 
решения, копие от писмо и препис-извлечение от акт за смърт.

Моля да гласуваме да изплатим възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

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

Благодаря.
Продължете, господин Райков.
МАРТИН  РАЙКОВ:  Следващото  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение е с вх. МИ-27-35 от 23 февруари 2018 г. Искането е 
от  Общинската  избирателна  комисия  –  Ихтиман,  за  проведено 
заседание  за  взимане  на  решение  за  предсрочно  прекратяване  на 
пълномощията на общински съветник Маргарита Иванова Петкова и 
обявяване  за  избран  на  нов  общински  съветник  от  Българска 
социалистическа партия.

На  заседанието  са  присъствали  председател,  секретар  и  8 
членове. Предлагам да се изплати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Райков.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  изплащането  на 
възнаграждението.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Следващ докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-44 от 6 

март  2018  г.  е  постъпило  искане  от  Общинската  избирателна 
комисия  –  Белоградчик,  за  изплащане  на  възнаграждение  за 
проведено  едно  заседание  на  1  март  2018  г.  На  заседанието  са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 
членове.  Комисията  е  прекратила  предсрочно  пълномощията  на 
общински съветник поради неговата смърт и е обявила следващия за 
избран.
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Предлагам  ви  да  заплатим  на  Общинската  избирателна 
комисия – Белоградчик,  възнаграждение за проведеното заседание 
на 1 март.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Гласуваме, 
колеги.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова).

Продължете, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. МИ-27-29 от 16 февруари 

2018 г. е пристигнало искане от Общинската избирателна комисия – 
Монтана,  за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  едно 
заседание  на  14 февруари 2018 г.  На  заседанието  са  присъствали 
председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  членове. 
Заседанието е било по повод писмо на председателя на Общинския 
съвет  на  Монтана  за  утвърждаване  на  декларация  по  Закона  за 
противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно 
придобито  имущество.  Тъй  като  заседанието  е  проведено  на  14 
февруари в 12 ч. на обяд, тоест един ден преди нашето становище да 
бъде известно на Общинската избирателна комисия – Монтана, ви 
предлагам  да  изплатим това  възнаграждение  на  присъствалите  на 
заседанието  членове  на  Общинската  избирателна  комисия  – 
Монтана.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам питане: какъв е предметът на 

заседанието? Какъв е бил дневният ред? Прощавайте, не разбрах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля  ви, 

госпожо Грозева, да повторите.
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Заседанието е било по повод писмо от 
председателя  на  Общинския  съвет  на  Монтана  във  връзка  с 
утвърждаване образец на декларация по Закона за противодействие 
на корупцията и за  отнемане на незаконно придобито имущество. 
Заседанието е проведено на 14 февруари 2018 г. в 12 ч. на обяд.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря.  Не  се  полага 
възнаграждение по казаните вече съображения, без да се повтарям.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  ще  подкрепя  предложението  на 
докладчика, защото съм сигурен, че това е правилната позиция. И 
ще бъда последователен. Но ако пък вземем такова решение, ние ще 
си противоречим с предишните. Затова предлагам да го обмислим. 
Тук, както каза колегата Цачев, става ясно – тези хора не се събират, 
за да правят наопаки на ЦИК, нито защото им е хоби да си правят 
заседания без значение, а защото са сезирани с писмо от Общинския 
съвет.  Извинявайте,  но  ние  имаме  платени  десетки,  стотици 
заседания  за  много  по-невинни  поводи  –  от  старши  разследващ 
полицай  за  нещо си  да  пита  и  какво  ли  не,  те  се  събират  и  ние 
изплащаме, а тук се събират по повод писмо от Общинския съвет. 
Същото е и в случаите, които отхвърлихме. Колегите ни са сезирани 
от Общинския съвет. Дори да не е трябвало да утвърждават образци, 
с което съм съгласен по същество, те не могат да не се съберат на 
заседание.  Затова аз  мисля,  че трябва да се изплащат и трябва да 
преразгледаме и предишните две преписки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  една  реплика.  Това  че  има 
писмо от Общинския съвет не прави законно заседанието!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  беше 
реплика, ще ползвате ли дуплика? Не.

Господин Цачев за изказване.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, понеже колегата Чаушев каза, въз 

основа и в изпълнение на решение на ЦИК е един от случаите, в 
които ОИК се събира и се произнася. В случая обаче считам, че той 
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не беше прав, не е така. Ние в нашето решение сме си казали сами „и 
в други случаи, предвидени в закон, за които ОИК е сезирана”. Тези 
случаи са именно такива. Те са сезирани от промените, от закона, 
който  е  приет  във  връзка  с  тези  декларации,  сезирани  са  от 
общинския съвет и ОИК, както каза и колегата Ивков, няма как да не 
се събере. Те са получили искания, получили са писма.

Спорим дали трябва или не трябва. Колеги, един ли е случаят, 
в който ние сме приемали решение за изплащане на възнаграждение, 
когато  ОИК  се  събира  да  прекрати  пълномощията  на  общински 
съветник  по  даден  повод  и  втори  път  се  събира  да  определи 
следващия в листата. И то в случаи, когато те трябва с едно решение 
да го направят. Но не е един случаят, когато те са приемали отделни 
решения,  отделни  заседания  и  ние  сме  гласували  тези 
възнаграждения.  Нека да  не  изпадаме  в  крайности в  тези  случаи. 
Колегите  не  се  събират  защото  си  нямат  работа,  а  са  искали  да 
изпълнят свои законови правомощия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Като реплика на колегата Цачев, 
без да навлизаме в този спор, бих искал само да кажа, че трябва да 
разграничаваме  случаите,  в  които  комисията  е  компетентна  да  се 
произнесе на основата на нашето решение или закон, от случаите, в 
които  комисията  няма  компетентност  да  се  произнася.  Такъв  е 
случаят с този закон. Комисията няма компетентност, не може да се 
произнася,  независимо  от  кого  е  сезирана.  Това  са  две  различни 
неща.

В тази връзка, независимо кога са разбрали, считам, че не би 
следвало  да  бъде  заплащано  възнаграждение.  Още  повече,  че 
обсъждането в Централната избирателна комисия по отношение на 
това дали общинските избирателни комисии са орган по избора по 
Закона  за  противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на 
незаконно придобито имущество или не, беше проведено в няколко 
заседания преди това.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 
беше реплика на господин Цачев. Господин Цачев, ще ползвате ли 
дуплика? Не.

Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Дали  комисията  е  компетентна  да 

вземе  едно  решение  или  не  е  въпрос  на  правилността  и  на 
основателността  на  едно  решение.  Но  дали  комисията  трябва  да 
свиква заседание, да, тя е сезирана с писмо на Общинския съвет. И 
аз ви питам, колеги, ако на това заседание те бяха взели решение да 
кажат:  ние  не  сме  компетентни,  защото  получихме  писмо,  аз  ви 
питам ние щяхме ли да платим? Да, щяхме да платим. А сега защо да 
не  платим?  Моля  ви  се,  това  е  по  основателността.  Те  имат  ли 
задължение да свикат заседание? Имат, защото са получили искане. 
Те  са  получили  едно  писмо,  което  трябва  да  разгледат.  Дали  е 
правилно  или  не,  дали  са  компетентни  или  не,  няма  никакво 
значение. Тук говорим за редовността на свикването на заседанието 
- били ли са те длъжни да свикат заседание? Те са сезирани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 
заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като колегата Бойкинова взе думата 
преди мен, тя изказа по същество становището, което и аз щях да 
изкажа,  обаче  аз  искам  да  го  допълня  с  един  пример.  Колегата 
Андреев, който защитава другото, е и адвокат, един съд, когато бъде 
сезиран с искова молба, и тук имаме идентичен случай, която не му 
е подсъдна, той също се събира, за да прекрати производството по 
преписката  или  да  изпрати  на  компетентния  съд.  Идентично  е 
положението  и  с  колегите  от  комисиите,  които  са  сезирани, 
всичките, както каза колегата Цачев, от общинските съвети. И те са 
се  събрали,  за  да  вземат  отношение  по  дадена  преписка,  която  е 
постъпила и която е от съществено значение, повтарям, различно от 
много други преписки, за които сме изплащали възнаграждение. Не 
трябва  Централната  избирателна  комисия  сега,  само  защото  се 
инатим и никой не иска да прогледне същината на нещата, да има 
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противоречива  практика  и  да  поставяме  в  различно  положение 
колегите си от различни краища на страната. 

Според мен не са толкова много случаите, два-три случая са, 
ние следва да изплатим за събирането и да уведомим с ново писмо, с 
което  категорично  занапред  да  кажем,  че  няма  примерно  да  се 
изплаща или нещо такова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, за лично обяснение.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моето лично обяснение ще бъде за 

това, че не се инатим, а това, че когато човек смята, че трябва да се 
прилага законът такъв какъвто е, това не е инат.

И  следващото.  Вашата  аналогия  беше  абсолютно  невярна, 
защото в правомощията на съда до приключване, включително до 
написване на решението, във всяка една инстанция е вписано, че той 
е  длъжен  да  следи  за  допустимостта.  А  тук  нямаме  такива 
правомощия – и в ГПК, и в НПК, и в АПК.

Така че, колега, аналогия не може да се приложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, това беше лично обяснение.
Уважаеми  колеги,  въпросът,  който  обсъждаме,  очевидно  е 

изключително сериозен. Освен това имаме и много точки в дневния 
ред, поради която причина, колеги, давам обедна почивка от един 
час. След обяд ще продължим.

(След обедната почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги! В залата сме 14 членове на Комисията, имаме необходимия 
кворум, продължаваме днешното заседание.

Уважаеми колеги, част от нас в момента са в друга комисия, 
поради което не са на това заседание. Поради тази причина и докато 
те се върнат в зала, отлагаме въпроса с възнаграждението на ОИК – 
Монтана,  въпрос,  който  ще  върна,  и  продължаваме  със  следващ 
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докладчик по тази точка в зала, а това е госпожа Нейкова - за себе си 
и за госпожа Матева.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам ви  преписка  на 
колегата Матева. С вх. МИ-27-33 от 22 февруари е постъпило искане 
за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на 
Общинската  избирателна  комисия  –  Мизия,  на  15  февруари. 
Заседанието е било във връзка с вземане на решение за предсрочно 
прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване 
на следващия в съответната листа. На заседанието са присъствали 
председател,  заместник-председател,  секретар  и  5  членове  на 
комисията.

Към  преписката  са  приложени  всички  необходими 
документи, включително контролен лист за предварителен контрол 
и справка, така че ви предлагам да вземем решение за изплащане на 
възнаграждението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря. Продължете, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващата преписка е с вх. МИ-27-

25  от  13  февруари.  Постъпило  е  искане  за  изплащане  на 
възнаграждение за проведено заседание от Общинската избирателна 
комисия – Русе. Заседанието е проведено на 23 януари 2018 г. във 
връзка с вземане на й на списък А и списък Б. Това е във връзка с 
указанията на Централната избирателна комисия.

Към  преписката  са  приложени  всички  необходими 
документи.  Присъствали  са  на  заседанието  председател,  двама 
заместник-председатели, секретар и 5 членове.
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Предлагам  да  одобрим  за  изплащане  исканото 
възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващото искане е с вх. МИ-27-49 
от  12  март  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Иваново,  за 
изплащане на възнаграждение във връзка с проведено заседание на 
Общинската избирателна комисия.  Заседанието е  проведено на 21 
февруари  и  е  по  повод  вземане  на  решение  за  предсрочно 
прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за 
избран  на  следващия.  Присъствали  са  председател,  секретар  и  7 
членове на Общинската избирателна комисия.

Предлагам  ви  да  одобрим  за  изплащане  исканото 
възнаграждение.

И да продължа със следващата преписка, защото е за същата 
комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  следващото  искане е  с  вх. 

МИ-27-50 от 12 март, отново от Общинската избирателна комисия – 
Иваново, за изплащане на възнаграждение за проведено заседание на 
8  март  2018  г.  Заседанието  е  за  обезсилване  на  издадено 
удостоверение  за  избран  общински  съветник,  тъй  като  същият  е 
депозирал отказ да заеме длъжността. На това заседание колегите от 
ОИК  са  обезсилили  издаденото  удостоверение  и  са  обявили  за 
избран  следващия  в  съответната  листа  общински  съветник. 
Присъствали са председател,  секретар и 4 членове на Общинската 
избирателна комисия.
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Предлагам ви това искане заедно с предходното да одобрим 
за изплащане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря ви, госпожо Нейкова. Следващ докладчик по тази 
точка е госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  за 
изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна комисия 
– Свищов. Това са две искания, с два входящи номера: вх. МИ-27-34 
от 22 февруари 2018 г. и 027-34 от същата дата.

Исканията  са  за  изплащане  на  дежурство,  което  е 
осъществено от секретар и член на комисията.  Дежурството е във 
връзка с подготовка на извънредното заседание, което се е провело 
на 5 февруари 2018 г. На това заседание са присъствали заместник-
председател,  секретар  и  8  членове  и  са  разгледали  сигнал  до 
Общинската  избирателна комисия.  Аз съм ви докладвала сигнала, 
тъй като той беше до Общинската избирателна комисия с копие до 
Централната избирателна комисия. Сигналът е, че кметът на община 
Свищов представлява Многопрофилна болница за активно лечение с 
решение на Общинския съвет. Сигналът беше, че има нарушение на 
забраната на чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 
местната  администрация.  Съответно  са  взели решение,  с  което са 
отхвърлили като неоснователна жалбата.

След това се е провело дежурство на 9 февруари 2018 г. от 
заместник-председател и секретар. То е във връзка с две искания от 
Районно управление на МВР – Свищов. Заместник-председателят и 
секретарят  са  отговорили  с  писмо  на  разследващите  органи  във 
връзка с изискана информация.
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И още едно дежурство, проведено на 19 февруари 2018 г., от 
заместник-председател и секретар. То е във връзка с получено писмо 
от  Общинския  съвет  –  Свищов,  за  утвърждаване  на  образци  на 
декларация  по  смисъла  на  чл.  35,  ал.  1,  т.  1  и  т.  3  от  Закона  за 
противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно 
придобито  имущество.  Заместник-председателят  и  секретарят  са 
подготвили  предварително  материалите  за  това  заседание,  а 
заседанието  се  е  провело  на  20  февруари  2018  г.,  на  което  са 
присъствали заместник-председател, секретар и 7 членове. 

На  това  заседание  Общинската  избирателна  комисия  – 
Свищов,  е  разгледала  писмото  на  Общинския  съвет  и  е  взела 
решение, с което са утвърдили образците. Решенията са били две – 
да  утвърдят  или  да  не  утвърдят,  но  така  или  иначе  поводът  за 
свикването  на  това  заседание  е  писмото  на  Общинския  съвет  – 
Свищов,  с  вх.  №  243  от  19  февруари  2018  г.  Заседанието  се  е 
провело на 20 февруари 2018 г., като е свикано на 19 февруари 2018 
г., на което заседание са утвърдили два броя образци на декларации, 
Приложение 1 и Приложение 2, на основание чл. 35 от Закона за 
противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно 
придобито имущество.

Към  преписката  има  контролен  лист  за  предварителен 
контрол с мнение сумите да бъдат изплатени и счетоводна справка. 

Предлагам да изплатим проведените заседания и дежурства, 
тъй  като  те  са  свикани  по  утвърдения  ред.  Колегите,  които  са 
получили  писмото  на  Общинския  съвет  –  Свищов,  не  могат  да 
преценят дали в него се съдържат основателни или неоснователни 
твърдения, защото Общинската избирателна комисия е колективен 
орган и след като се получи писмо, те са длъжни да свикат заседание 
и да разгледат исканото в писмото. Отделен е въпросът дали то е 
основателно  или  не  и  дали  Общинската  избирателна  комисия  са 
взели правилно или неправилно решение и дали са се съобразили с 
нашите указания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Преди да открия дискусията, колеги, ще подложа отделно на 
гласуване  другите  възнаграждения  и  дежурства  и  отделно 
възнаграждението за 20 февруари 2018 г.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  доколкото  разбрах,  и  второто 

заседание е със същата тема.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Първото заседание е, както ви казах, 

колеги,  е  по  сигнал,  който  вече  ви  докладвах  в  Централната 
избирателна комисия, за това, че кметът е нарушил забраната на чл. 
41,  ал.  1  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация,  а  именно  че  с  решение  на  Общинския  съвет  е 
представляващ  многопрофилна  болница,  която  е  търговско 
дружество.  И  те  са  разгледали  всъщност  дали  има  основание  за 
прекратяване  или не  пълномощията на  кмета  на община Свищов. 
Това е първото заседание.

Заседанията са две, а дежурствата са повече, защото имаме 
две  дежурства  за  подготовка  на  двете  заседания  и  още  едно 
дежурство във връзка с искане на разследващите органи, на които са 
дали информация.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Може  ли  да  си  кажа  моето 
предложение? Да не се заплаща заседанието и дежурството, които са 
с дневен ред вземане на решение за утвърждаване на декларациите, 
които се полагат по Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане  на  незаконно  придобито  имущество,  тъй  като  е  извън 
предмета на техните правомощия. Съображенията ми са същите като 
предишните комисии. А останалите са с основание и да се заплати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Други изказвания? Няма.

Колеги, както обявих преди мъничко, първо ще подложа на 
гласуване изплащането на възнаграждение и дежурство отвъд тези 
по  Закона  за  противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на 
незаконно придобито имущество.

Колеги, подлагам ги на гласуване.
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Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

И,  колеги,  сега  подлагам  на  гласуване  изплащането  на 
възнаграждения за заседание и дежурство, свързани с прилагане на 
Закона  за  противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на 
незаконно придобито имущество

Колеги, режим на гласуване.
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  7 (Георги  Баханов,  

Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева, Мартин Райков, Цветозар Томов);  против – 9 (Бойчо 
Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  
Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова,  Таня Цанева).

Благодаря.
Имате ли още доклади, госпожо Бойкинова? Не.
Връщаме на доклада на госпожа Грозева.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  На  14  февруари  2018  г.  е  проведено 

заседание на Общинската избирателна комисия – Монтана, за което 
с  вх.  МИ-27-29  от  16  февруари  2018  г.  е  направено  искане  за 
заплащане  на  възнаграждение.  Присъствали  са  председател, 
заместник-председател,  секретар  и  7  членове.  Темата  я  знаете. 
Събрали са се, защото са били сезирани със заявление с вх. № 512 от 
14 февруари 2018 г. от председателя на Общинския съвет – Монтана.

Моето  предложение  е  да  бъде  изплатено  така  проведеното 
заседание,  тъй  като  те  не  са  могли  да  бъдат  запознати  със 
становището  към  14-ти  на  Централната  избирателна  комисия 
относно приложението на закона и относно нашето мнение дали те 
са орган или не по закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Грозева.
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Колеги, подлагам на гласуване предложението за заплащане 
на това възнаграждение.

Прекратявам процедурата по гласуване, защото е настъпила 
неяснота.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  да  не  се  заплаща 

възнаграждение за заседанието на Общинската избирателна комисия 
–  Монтана,  тъй  като  темата  на  заседанието  е  по  Закона  за 
противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно 
придобито  имущество  и  е  извън  правомощия  на  Общинската 
избирателна комисия, така както са разписани в Закона за местното 
самоуправление  и  местната  администрация  и  в  Изборния  кодекс 
преди всичко.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме заплащане на възнаграждението.
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Севинч Солакова,  
Цветозар Томов); против – 3 (Камелия Нейкова, Румяна Сидерова,  
Таня Цанева).

Благодаря.
Заповядайте, за отрицателен вот, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Не  е  въпрос  на  инат,  въпрос  е  за 

правилното и еднакво прилагане на закона по отношение на всички 
общински избирателни комисии. Още повече,  че преди малко при 
същата ситуация гласувахме против заплащане на възнаграждение 
на  общински  избирателни  комисии,  тъй  като  те  не  разполагат  с 
такива правомощия. Всеки си отговаря за себе си. Правомощията на 
общински  избирателни  комисии  не  се  пораждат  от  това  кога  е 
разглеждала Централната избирателна комисия въпроса и кога не го 
е разглеждала, липсата на правомощия произтича от това, че няма 
такива разписани в Закона за противодействие на корупцията и за 
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отнемане  на  незаконно  придобито  имущество,  няма  такива 
разписани  в  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация, няма такива разписани в Изборния кодекс. 

Общинските избирателни комисии не са орган по избора по 
смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на  незаконно  придобито  имущество,  тъй  като  те  не  избират 
членовете на общинските съвети, а членовете на общинските съвети 
и кметовете се избират от населението на съответната територия, а 
общинската  избирателна  комисия  само  определя  и  обявява 
резултата. Правомощията на общинските съветници възникват едва 
след  полагане  на  клетва,  което  е  още  един  довод  за  това,  че 
общински  избирателни  комисии  не  са  орган  по  избора.  По  този 
начин,  с  това  решение  вече  създаваме  различна  практика  по 
отношение  на  различните  избирателни  комисии  и  толерираме 
свикване на заседания извън правомощията на комисията,  от една 
страна, а от друга страна – неспазване на разпоредбите на закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова.

Следващ докладчик е госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  ще  бъда 

съвсем кратка. Въпросът е за сведение. Получили сме писмо с вх. № 
ПВР-06-13 от 16 март 2018 г.,  с  което кметът на община Смолян 
Николай Мелемов ни уведомява, че е предоставена информация за 
отваряне на помещение, в което се съхраняват изборните книжа и 
материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на 
Република България на 6 и 13 ноември 2016 г. в изпълнение на т. 28 
и 29 от наше Решение № 3796-ПВР/НР от 2016 г. и на основание 
заповед на кмета  РД-0261 от 13 март 2018 г., както и разпореждане 
№ 17 от 9 март 2018 г. на Районна прокуратура – Смолян, във връзка 
с образувана проверка по сигнал на ЦИК, в който се съдържат данни 
за  евентуално  извършено  престъпление  от  общ  характер  на 
основание чл. 168 от Наказателния кодекс от определено лице.
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Към преписката е приложена и въпросната заповед, както и 
констативният протокол. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Мусорлиева.

С това преминахме към точка 2а – доклади относно искания 
за отваряне на запечатани помещения.

Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.

Точка  2а.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на 
запечатани помещения.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 
кмета на община Чирпан с вх. НР-14-6 от 19 март 2018 г. с искане за 
отваряне на запечатано помещение,  в което се съхраняват изборните 
книжа и материали от произведения национален референдум през 
2013 г. с цел предаване на тези книжа в отдел „Държавен архив” в 
Стара Загора.

Аз направих връзка с община Чирпан и установих, че в това 
помещение  се  намират  само  тези  изборни  книжа от  националния 
референдум, поради което ви предлагам с писмо да отговорим на 
кмета на община Чирпан, че съгласно наше Решение № 103-НР от 4 
януари  2013  г.,  т.  17,  кметът  на  общината  носи  отговорност  за 
съхраняването  на  торбите  с  изборните  книжа  и  материали  в 
състоянието, в което те са поставени в помещението.

В тази връзка и при положение, че в помещението, както ви 
уведомих, се съхраняват само тези изборни книжа и материали, не се 
изисква специално разрешение на ЦИК, а  помещението се отваря 
със заповед на кмета на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
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Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Моля да продължим със следващ докладчик – това е госпожа 
Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Връщам на доклад писмото с вх. № 
НС-14-5/1 от 12 март 2018 г. Колеги, припомням, че го докладвах на 
по-предходно  заседание  с  проект  на  решение  за  отваряне  на 
помещение. Става въпрос за искане на кмета на община Аксаково. С 
писмото си обективира искане за отваряне на помещение, в което се 
съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за 
народни  представители  на  5  октомври  2014  г.  и  проведения 
национален  референдум  за  изграждане  на  нова  ядрена 
електроцентрала  на  27  януари  2013  г.  Целта  на  отваряне  на 
помещението  е,  че  началникът  на  отдел  „Държавен  архив”  към 
дирекция  „Регионален  държавен  архив”  –  Варна,  при  „Държавен 
архив” ги е уведомила, че съгласно специалния закон е длъжна да ги 
предаде в отдел „Държавен архив”. 

Тогава  оттеглих  проекта  като  докладчик,  тъй  като  се 
установи, че не е обозначено за кое помещение става въпрос. След 
направено  уточнение  по  телефона  с  главния  секретар  на  община 
Аксаково сме получили писмо с вх. № НС-14-5-2 от 16 март 2018 г. 
С  настоящото  писмо  кметът  на  община  Аксаково  уточнява,  че 
помещението в община Аксаково, в което се съхраняват изборните 
книжа и материали от произведените избори през 2014 г. за народни 
представители  и  националния  референдум,  е  помещение  №  1, 
находящо  се  на  приземен  етаж  в  административната  сграда  на 
община Аксаково.

В  папка  с  моите  инициали  във  вътрешната  мрежа  ви  е 
предложен  проект  на  решение,  с  което  да  разрешим  отварянето, 
спазвайки нашата практика.

Предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 
на решение.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,   Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 5003-НС.
Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Андреев. 

Заповядайте, госпожо Нейкова, за господин Андреев.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № НС-06-14 от 20 март 

2018  г.  от  община Стара  Загора  е  постъпило писмо във  връзка  с 
отваряне  на  запечатано  помещение  в  общинската  администрация. 
Отварянето  е  било  по  повод  искане  по  досъдебно  производство 
1959/2017 г. по описа на Първо районно управление – Стара Загора. 
За  отварянето  на  помещението  и  предоставяне  на  исканите  по 
досъдебното  производство  документи  са  съставени  всички 
необходими  приемно-предавателни  протоколи,  приложени  към 
преписката като заверения копия.

Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И следващ докладчик по тази точка е господин Ивков, след 

което ще се върнем на другата точка. Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  моя 

папка ще видите проект за решение по искане от община Пещера, 
подписано от кмета на община Пещера, с вх. № ЦИК-14-11 от 16 
март 2018 г. Кметът иска отваряне на запечатани помещения № 8 и 
№ 6 с цел преместване на изборните книжа в помещение № 9 и след 
приключване на строително-монтажните работи да бъдат върнати от 
помещение № 9 в помещение № 8 и № 6.

Предлагам да  дадем разрешение.  Проектът на  решението е 
качен във вътрешната мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 
на решение.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,   Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 5004.
С това изчерпихме тази точка от дневния ред,  връщаме на 

предходната  –  доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК. Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане за 
изплащане  на  възнаграждени,  постъпило  от  Общинската 
избирателна комисия – Кнежа, с вх. МИ-27-40 от 1 март 2018 г. Към 
искането  са  изготвени и  приложени контролен лист и  счетоводна 
справка. 

Искането е във връзка с проведено заседание на Общинската 
избирателна комисия на 28 февруари 2018 г., като заседанието е във 
връзка с наказателно дело от общ характер, страна по което е бил 
кметът  на  кметство  Лазарова,  и  във  връзка  с  писмо,  което  е 
изпратено от разследващ журналист (така е описано), който е заявил, 
че  ще  присъства  на  заседанието.  По  време  на  провеждане  на 
заседанието  обаче  той не  е  присъствал,  не е  представил и  своето 
искане,  с  което  е  сезирал  Общинската  избирателна  комисия  в 
писмен вид и подписано от него и е във връзка с това наказателно 
дело. Поради което Общинската избирателна комисия е отхвърлила 
този сигнал, с който е бил сезиран от този журналист.

Това е поводът за провеждане на самото заседание. Спазени 
са според мен изискванията на наше Решение № 2901, поради което 
предлагам  да  изплатим  възнаграждението  на  ОИК.  Приложено  е 
решението на ОИК и протоколът от проведеното заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева).

Благодаря. Продължете, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ:  Искане  за  изплащане  на  възнаграждение, 

постъпило с вх. МИ-27-36 от 26 февруари 2018 г.  от Общинската 
избирателна комисия – Плевен. Искането е във връзка с дежурство, 
дадено от двама членове на комисията – председател и член, на 21 
февруари  и  заседание  проведено  на  22  февруари  2018  г. 
Дежурството е във връзка с подготовка на документите по дневния 
ред  на  заседанието.  Заседанието  е  във  връзка  със  съобщение, 
получено от Административен съд – Плевен,  с което комисията е 
уведомена  за  частна  жалба  срещу  определение  на 
Административния  съд  и  е  дадена  възможност  на  комисията  за 
възражение срещу частната жалба.

По този повод комисията е заседавала и е приела текст на 
възражение  срещу  тази  частна  жалба,  подадена  до  Върховния 
административен съд. 

Спазени  са  изискванията  на  наше  Решение  №  2901. 
Предлагам да изплатим възнаграждение за едно дежурство и едно 
заседание.

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева).

Колеги, с това изчерпихме и тази точка от дневния ред.
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Продължаваме  с  точка  четвърта  –  доклади  по  писма. 
Заповядайте, госпожо Нейкова - за себе си и за госпожа Матева.

Точка 4. Доклади по писма.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  № ЦИК-09-29  от  16 

март  2018  г.  ви  докладвам  информация,  предоставена  от  Милена 
Радославова и Веселина Тихолова относно справки в регистъра на 
населението  „Национална  база  данни „Население”.  За  периода  13 
февруари – 15 март 2018 г. няма постъпили искания, както и не са 
взети решения на  ЦИК за  извършване на  справки в регистъра  на 
населението. Докладвам ви го за сведение.

В папка с моите инициали в днешно заседание ви докладвам 
писмо с вх. № ПВР-23-1 от 15 март 2018 г. от Комисията за защита 
на личните данни, с което във връзка с подадена в комисията жалба, 
в  която  са  наведени  твърдения  за  неправомерно  обработване  на 
лични данни на едно лице, комисията изисква в седемдневен срок от 
получаване  на  настоящото  писмо  да  изразим  писменото  си 
становище  по  изнесените  в  жалбата  твърдения  и  да  предоставим 
относими за случая доказателства.

Колеги,  става  въпрос  за  информация,  която  се  съдържа  на 
страницата  на  Районната  избирателна  комисия  –  Благоевград,  за 
изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г. Лицето, което е 
подало  жалбата,  е  открило  своите  имена  като  член  на  секционна 
избирателна комисия, който впоследствие е бил заменен с друг член. 
Дотолкова  доколкото  Районната  избирателна  комисия  – 
Благоевград,  вече  я  няма  и  не  можем  да  й  препратим,  за  да 
предостави необходимата информация, аз ви предлагам въз основа 
на  информацията,  която  е  достъпна  за  Централната  избирателна 
комисия  в  архивните  данни на  Районната  избирателна  комисия  – 
Благоевград,  да  подготвим  отговор  до  Комисията  за  защита  на 
личните  данни.  Но  материали  можем  да  предоставим  само  под 
формата  на  разпечатка  от  интернет  страницата.  А  вече  ако  е 
необходим друг доказателствен материал, може би да им посочим, 
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че  следва  да  бъде  изискан  от  Областна  администрация  – 
Благоевград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам 
възражения.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за последващо 

одобрение, което се намира в папката на колегата Матева. Там има 
два  файла,  единият  е  жалбата  на  Мартин  Димитров  Димитров  и 
Петър Владиславов Славов, както и разпореждането на съда. 

Както  си  спомняте,  в  предходно  заседание  ви  докладвах 
жалбата  и  разпореждането  на  съда  в  тридневен  срок  да 
комплектуваме  преписката  към  жалбата.  Срокът  изтичаше  в 
понеделник, затова писмото е изготвено и изпратено в срок. С него 
уведомяваме  заместник-председателя,  че  произвеждането  и 
организационно-техническата подготовка на изборите започва след 
насрочването  им.  Към  настоящия  момент  е  ноторно  известно,  че 
няма  насрочени  общи  избори,  поради  което  за  Централната 
избирателна  комисия не  е  възникнало  основание за  въвеждане  на 
машинно  гласуване  към  момента  на  подаване  на  жалбата.  По 
изложените съображения в Централната избирателна комисия няма 
образувана  административна  преписка,  конкретно  свързана  с 
искането на жалбоподателите, която да бъде приложена и изпратена 
в Административния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, моля за гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,  
Таня Цанева).

Благодаря. Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА:  Уважаеми колеги,  докладвам  ви  за 
сведение  писмо  на  Главна  дирекция  „Гражданска  регистрация и 
административно  обслужване”.  С  вх.  № ЧМИ-04-03-6  от  16  март 
2018 г. е пристигнало писмо, с което Главна дирекция ни уведомява, 
че  въз  основа  на  извършената  проверка  относно  гласуване  на 
граждани повече от един път или в нарушение на разпоредбите на 
Изборния  кодекс  в  частичните  избори  за  кметове  на  кметства, 
произведени на 18 февруари 2018 г., няма нарушения.

И  още  един  доклад,  също  за  сведение.  Макар  и  с  малко 
закъснение,  пристигна  копие  от  декларация  по  чл.  408,  ал.  1  от 
Изборния кодекс от кмета на гр. Банско по отношение на едно лице, 
което  е  било  включено  в  Част  втора  на  избирателния  списък. 
Писмото е било разпределено на колегата Баханов, но тъй като аз 
проследявам  целия  този  процес,  затова  той  ми  го  даде  да  го 
докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви една докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-34 от 20 март 2018 г. Госпожа Радославова, 
която е определена с протоколно решение на ЦИК да отговаря за 
рубрика  „Частични  избори”,  информира  Централната  избирателна 
комисия  за  предприетите  и  изпълнени  действия.  Има  обособена 
рубрика „Частични избори” за 20 май.

Докладвам ви информация с  вх.  № ЦИК-09-35 от  20 март 
2018 г. във връзка със Закона за защита на личните данни, както и 
Регламент 679/2016 г., който влиза в сила на 25 май. Беше възложена 
задача да се провери дали правно-информационните системи, които 
ползваме, предоставят допълнителна информация и възможности за 
ползване  на  приложения.  Тази  информация,  изготвена  от  Милена 
Радославова  и  съгласувана  с  Красимира  Манолова,  директор  на 
дирекция „Администрация”, е по правно-информационната система 
АПИС (знаете, ние ползваме тази програма). Разработени са модули 
относно  прилагане  на  новите  изисквания  по  Закона  за  защита  на 
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личните данни и Регламент 679 по отношение на общи правила за 
обработване  на  лични  данни,  определяне  на  длъжностно  лице  по 
защита  на  данните,  права  на  субектите  на  лични  данни  съгласно 
регламента,  условия и  ред за  предаване на  лични данни на трети 
държави или международни организации.

Във  връзка  с  новия  продукт  на  АПИС  (GDPR)  наръчник 
правно-информационната система извършва безплатно обучение по 
новия продукт. Такова безплатно обучение ще има на 28 март 2018 г. 
в офиса на АПИС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА: Заповядайте, 
госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА: Уважаеми  колеги,  тъй  като  от  години 
работя с АПИС, съм получила на личния си имейл съобщение. Това 
не е единствената дата, на която АПИС ще прави такова обучение. 
Всичките тези дати съм готова да ви ги предоставя от имейла.  И 
навсякъде обучението е безплатно.

РОСИЦА МАТЕВА: И аз съм го получила на имейла си. За 
София вече са изчерпани възможностите, така пише, като влезеш в 
АПИС да се регистрираш за участие. Така че, мисля, че трябва да 
предприемем  някакви  действия  нещо  да  се  направи  за  всички 
членове на ЦИК, така както говорихме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като  ЦИК 
предприе действия да има обучение на цялата комисия от Комисията 
за защита на личните данни, с оглед и на съобщението, което е на 
тяхната  интернет  страница,  че  не  са  организирали  друга 
организация,  с  оглед  на  това,  че  обученията,  които  организира 
самата  комисия  са  в  провинцията  и  към  настоящия  момент  ние 
нямаме  решение,  с  което  да  сме  определили  служители  от 
администрацията да участват, аз лично считам, че това обучение по 
това  приложение  към  правно-информационната  система  АПИС  е 
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удачно да се направят постъпки, за да се включат в обучение на тази 
или на друга дата, която и госпожа Иванова ще предостави.

Лично аз считам, че няма да бъде излишно включително и 
след това, ако получим потвърждение на нашата молба да проведе 
обучение  в  Централната  избирателна  комисия.  Предлагам 
служителите от администрацията  – юрисконсултите,  директора на 
дирекция „Администрация” (не се сещам дали служителят ИКТ има 
в  служебната  си  характеристика  такива  функции),  но  всички  от 
администрацията да бъдат включени в обучението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете със следващ доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвах ви едно писмо от 

Комисията  за  противодействие  на  корупцията  на  предишното 
заседание и ви уведомих, че по възложена задача от директора на 
дирекцията администрацията работи по този въпрос. Писмото е с вх. 
№ ЦИК-00-412 от 14 март 2018 г. Както и на предишното заседание 
ви  казах,  че  за  това  заседание най-вероятно  колегите  ще  имат 
готовност да ни информират.

Постъпила е докладна записка с вх. № ЦИК-09-36 от 20 март 
2018  г.  от  госпожа  Манолова,  директор  на  дирекция 
„Администрация”,  относно  информация  по  Закона  за 
противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно 
придобито имущество. Към тази докладна записка има извлечение 
от нормативния акт с относимите норми. В докладна записка, както 
виждате, във връзка с писмото от Комисията за противодействие на 
корупцията ни информира, че в Централната избирателна комисия 
няма лица по чл. 6, ал. 1, т. 43 и 44 от закона, поради което не следва 
да бъде представен списък съгласно искането в писмото.

В същото писмо има искане да се определи лице за контакт за 
осъществяване  на  връзки  и  обмяна  на  информация  със 
специализирана дирекция „Публичен регистър”.

В докладната записка няма предложение, но аз ви предлагам 
за  такова  лице  да  определим  госпожа  Манолова,  директор  на 
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дирекция  „Администрация”,  за  връзки  с  дирекция  „Публичен 
регистър”  в  Комисията  за  противодействие  на  корупцията  и 
отнемане на незаконно придобитото имущество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Метин 
Сюлейман,  Румен Цачев,  Севинч Солакова,  Цветозар Томов, Таня  
Цанева); против – 2 (Росица Матева, Румяна Сидерова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  докладвам ви писмо вх.  № 
ЦИК-02-15 от 16 март 2018 г. Писмото е от директор на дирекция 
„ПБФ”  и  главен  счетоводител  в  администрацията  на  Народното 
събрание.

Уважаеми колеги, тъй като липсва резолюция за публикуване 
във вътрешната мрежа, независимо че според мен принципно имаме 
решение  за  публикуване  на  всички,  явно  това  писмо  не  е 
публикувано. Остава за следващото заседание след публикуване, за 
да се запознаете с тази справка. 

Докладвам ви докладна записка от госпожа Манолова с вх. № 
ЦИК-09-31 от 19 март 2017 г. с приложени съответни макети. Това е 
в отговор на писмото от 15 март на Министерството на финансите за 
коригиране  на  Приложение  №  8  относно  разпределението  на 
капиталовите  средства  за  2018  г.  по  бюджета  на  Централната 
избирателна  комисия  съгласно  чл.  45  от  Закона  за  държавния 
бюджет на Република България за 2018 г.

Както  е  посочено  и  в  докладната  записка,  корекцията  в 
Приложение  №  8  –  разшифровка  на  капиталовите  разходи  и 
трансфери,  които  ще  бъдат  извършени  през  2018  г.,  води  до 
съответна  корекция  на  Приложение  №  1  –  макет  за  месечно 
разпределение  на бюджета за 2018 г. и Приложение № 1г – месечно 
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разпределение на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2018 г.

Изготвено е такова предложение с оглед на необходимостта 
от корекция. Знаете, в първоначално одобреното писмо с приложени 
такива  макети  от  м.  януари на  Централната  избирателна  комисия 
допълнително ние устно и писмено бяхме информирани, че следва 
да се представи коригирано Приложение № 8.

Колеги,  предлага  се  трите  приложения,  така  както  са 
коригирани, да се изпратят на министъра на финансите и в същото 
време  да  се  изпратят  по  електронен  път  с  електронен  подпис 
съгласно  изискванията  на  „Държавни разходи” № 1 от  11 януари 
2018  г.  до  служителя  в  дирекция  „Държавни  разходи”,  който 
отговаря за Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз много се извинявам, но не можах да 

разбера от доклада на колегата Солакова, това, което се предлага в 
момента  да  се  изпрати  на  министъра  на  финансите,  в  отговор  на 
писмото, което беше докладвано в миналото заседание ли е или не?

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Да,  в  едната  част  в  писмото  на 
Министерството  на  финансите  се  съдържаше  уточнение  за 
необходимост от корекция в Приложение № 8 – това е вторият абзац 
от  писмото.  Те  посочват,  че  съответно  и  в  Приложение  №  1  и 
Приложение  №  1г  се  налагат  корекции  с  оглед  това,  че  в 
първоначално изпратеното Приложение № 8 капиталовите разходи 
не бяха разпределени по месеци, а беше посочен периодът януари-
декември  2018  г.  Това,  разбира  се,  се  налагаше  поради 
невъзможността  Централната  избирателна  комисия  да  определи  в 
по-голямата си част тези разходи кога и дали ще бъдат необходими с 
оглед на факта, че една част от тях са предвидени за ползване и за 
разходване,  ако  Централната  избирателна  комисия  получи  друга 
сграда, съответно помещение за изпълнение на своите функции.
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В  тази  част  ние  изпълняваме  указанието  на  министъра  на 
финансите. Но писмото от 15 март на Министерството на финансите 
съдържа и други указания, които все още не са изпълнени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин  
Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар  
Томов,  Таня  Цанева);  против  –  4 (Владимир  Пенев,  Йорданка 
Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева).

Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Гласувах  „против”  не  защото 

считам,  че  Централната  избирателна  комисия  не  следва  да  си 
изпълни  своите  задължения,  а  защото  от  така  представената 
докладна  не  става  ясно  в  коя  част  какви  разшифровки,  дали  са 
коригирани,  дали са нови и пр.  Още повече,  считам,  че някои от 
финансово-счетоводните  документи  би  следвало  да  се  изпращат 
директно в Министерството на финансите, без да бъдат одобрявани 
от Централната избирателна комисия, с оглед специалните закони.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Свързан доклад с този – госпожа Стефанова. Заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам за 

сведение и запознаване, в моя папка са публикувани два документа. 
Единият  е  отчет  от  госпожа  Ганка  Герасимова  във  връзка  с 
извършената  работа  за  периода  19-20  март,  като  тя  подробно  е 
написала какво е извършвала през тези два дни.

И свързано  с  отчета,  анализ  на  отчетените  в  ГФО към  31 
декември 2017 г. поети ангажименти за разходи и нови задължения 
за разходи от ЦИК.

Това е във връзка със същото писмо на Министерството на 
финансите  изх.  №  37-00-93  от  14  март,  наш  вх.  №  ЦИК-04-14. 
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Написано е в съответствие с втория абзац от писмото, където се иска 
от нас: в представения годишен отчет за изпълнение на Комисията за 
2017 г. са установени неточности. Годишният уточнен план за 2017 
г.  във  формата  Б3  не  съответства  с  плана,  който  се  поддържа от 
Министерството на финансите.

Госпожа Герасимова е направила пояснение, че през годината 
са извършени следните промени в бюджета в табличен вид, като в 
последния ред от таблицата се вижда, че съставителят на ГФО за 
2017  г.  е  следвало  да  запише  последната  сума,  която  трябва  да 
съвпада  с  отчетите  по  годишния  финансов  отчет.  Нейните 
препоръки  са,  че  трябва  да  бъдат  извършени  корекции  във  вече 
предадените форми на годишния финансов отчет, а именно оборотна 
ведомост,  баланс,  справка  „Commitment-2017-12-8200”  и 
обяснителна записка към годишния финансов отчет.

За сведение и запознаване. Трябва да се довърши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте
 ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега  докладчик,  за  сведение  и 

запознаване  и  във  връзка  с  предприемането  на  какви  действия 
следва да се запознаем?

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА: Комисията трябва  да  реши 
предвид  това,  че  госпожа Герасимова  от  днес  на  обяд  влиза  в 
болница,  кой  ще  довърши  и  ще  направи  корективните  действия, 
свързани  с  препоръката.  Ние  можем  да  го  отнесем  към  отдел 
„Счетоводство” и можем и да персонализираме дейността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. След 
като се запознаем, ако има въпроси, ще отговорим.

Продължаваме  със  следващ  докладчик.  Госпожо  Ганчева 
заповядайте по точка 2.

Към  точка  2.  Доклад  относно  съвместен  проект  с 
Държавната агенция „Електронно управление”.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  току-що  ми  беше 
предоставена  папка  с  отбелязване  по  администрацията  по  моите 
доклади направеното в  оперативен порядък с оглед прекъсване на 
заседанието и работно обсъждане на въпросите, които ви докладвах 
по точка 2.

Колеги, подготвен е нов проект на писмо, доколкото виждам. 
Той  трябва  да  е  във  вътрешната  мрежа.  Писмото  е  до  госпожа 
Силвия Митева, ръководител на проекта. С този проект на писмо се 
сочи, че във връзка с писмото на Държавната агенция „Електронно 
управление”, получено по електронната поща на ЦИК с вх. № ЦИК-
00-407  от  12  март  2018  г. относно  искане  за  предоставяне  на 
допълнителни документи към подаденото  искане за  плащане през 
системата ИСУН по проекта се предлага да ги уведомим следното.

По точка  1  от  писмото,  а  именно разяснение  и  документи 
относно работата на експерти от ЦИК, е приложено Приложение № 
1. Виждате го, в табличен вид са представени по дати, има колонка 
„Дата”,  „Отработени  часове”,  „Извършена  дейност”,  „Конкретни 
резултати”.

По точка 2 има актуализирана справка за възнаграждения по 
образец  във  формат  ексел  с  актуализирана  информация  за 
възнагражденията  на  екипа  от  ЦИК  съгласно  инструкцията  на 
управляващия  орган.  Доколкото  виждам,  това  е  справка  по 
отношение  на  госпожа  Тихолова  с  конкретни  дати  и  конкретни 
суми, колеги. Явно е подготвена от счетоводството.

Има и обяснителна записка от госпожа Жасмина Пейовска, 
като се сочи, че във връзка с направена констатация за некоректно 
изчисление  на  отработени  часове  от  Веселина  Тихолова  за  м. 
ноември  госпожа  Пейовска  ни  информира  за  следното.  През  м. 
ноември  служителката  е  ползвала  отпуск  и  това  е  намалило 
отработените  дни  за  месеца  и  изчислението  на  часовата  ставка  е 
направено на база 21 работни дни при 22 работни за месеца. И това е 
довело  до  отчитане  на  отработените  часове  по  проекта  с  часова 
ставка  9,35  лв.,  а  не  7,67  лв.  Сочи  се,  че  ще  бъде  извършено 
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преизчисление на база на часова ставка от 7,67 лв.  и представена 
справка към документацията на проекта. 

Върху  представената  обяснителна  записка  има  бележка,  в 
която  е  посочено,  че  този  текст  е  отбелязан  като  забележка  в 
Приложение № 2.

По точка 3 е  представен актуализиран регистър,  съдържащ 
информация за местонахождението на оригиналните документи при 
партньора.  Съгласно  т.  II.2  от  писмото  представяме  актуализиран 
регистър на документите в ЦИК.

Това  писмо  с  приложения  ни  се  представя  от  госпожа 
Тихолова и  госпожа Манолова  да  го  приемем  и  в  случай  че  го 
приемем,  да  бъде  изпратено  на  госпожа  Силвия  Митева  като 
ръководител на проекта по повод писмото от 12 март.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари?
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин  
Сюлейман,   Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева);  против – 5 (Георги Баханов, Ерхан 
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева).

Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  по  отношение на 

докладвания отчет на госпожа Манолова, с който ни е представено и 
писмо  за  изпращане  на  госпожа Силвия  Митева.  Припомням,  в 
писмото,  което  ви  докладвах  за  среща,  упълномощихме  госпожа 
Тихолова по нейно искане да присъства на срещата и в самото писмо 
имаше запис  в  едно  изречение,  който  беше към координатора  на 
проекта  от  страна  на  ЦИК  госпожа Манолова,  моля  да  бъдат 
предоставени  отчетите.  Госпожа Манолова ни  е  приготвила 
докладна записка, с която, както ви докладвах сутринта, е подготвен 
нейният отчет за м. февруари 2018 г. с проект на писмо за изпращане 
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до Държавната агенция „Електронно управление”. Предложението е 
отчетът да бъде одобрен от Централната избирателна комисия за м. 
февруари и  съответно  да  бъде  предоставен  на  ръководителя  на 
проекта за приемане на работата.

За мен лично като  докладчик остава неизяснен поставеният 
въпрос  с  отчета  на  госпожа Тихолова.  След  доклада  ми  в 
предходната седмица и участието й в срещата аз поставих въпроса 
да  бъде  уточнен,  но  нямаме  данни,  нямаме  информация,  затова 
моето предложение като докладчик е да подложим на гласуване така 
представения ни отчет с така предложения ни проект на писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  гласуваме  изпращането  на  отчета  на 

госпожа Манолова. Режим на гласуване.
Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  
Румяна  Сидерова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  6 
(Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мартин 
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева).

Уважаеми колеги, режим на прегласуване изпращане отчета 
на Красимира Манолова.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (  Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Росица Матева,  Румяна Сидерова,  Цветозар Томов, Таня Цанева).

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам си с доклада по тази 
точка. Колеги, за яснота и улеснение на членовете на Централната 
избирателна  комисия  ще  помоля  администрацията  да  изпрати  по 
електронната поща докладната записка за начина на разпределение 
на  верифицираните  и  преведени  по  сметка  на  Централната 
избирателна комисия пари по проекта с предложенията на госпожа 
Манолова  и  госпожа  Герасимова  и  информацията  от  госпожа 
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Тихолова относно проведената среща в предходната седмица, като 
ще  помоля  председателя  да  го  включи  за  работно  обсъждане  по 
нейна преценка с оглед спешността и важността на преписките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, с това изчерпихме точка втора от дневния ред.

Продължаваме  с  точка  четвърта –  доклади  по  писма. 
Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка 4. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-

46  от  15  март  2018  г.  Било  е  на  доклад  на  колегата  Пенев, 
преразпределено е на мой доклад със същата дата и преводът с вх. № 
ЦИК-07-46-1 от 19 март 2018 г. Получено е писмо от програмния 
мениджър на Асоциацията на европейските изборни органи Ищван 
Ахи: 

„Уважаеми членове на АСЕЕЕО, Секретариатът на АСЕЕЕО 
получи покана от екипа за обучение на  A-WEB. Поканата съдържа 
следната  информация.  Секретариатът  на  A-WEB ще  проведе 
програма за изграждане на капацитет с тема ролята на изборното и 
гражданското  образование  в  политическото  участие  от  10  до  20 
април. Програмата ще се проведе в Сонгдо Йончен, Южна Корея. 
Фокусът  ще  бъде  върху  споделянето  на  най-добри  практики  в 
изборното и гражданското обучение между органите за управление 
на  изборите,  като  организаторите  канят  АСЕЕЕО  да  говори  за 
гражданското  и  изборното  образование  в  региона  на  АСЕЕЕО (в 
контекста, според мен, колеги, на темата), а именно политическото 
участие.  Една  сесия  обикновено  трае  2,5  –  3  часа  и  следва  да 
съдържа  интерактивни  елементи,  за  да  стимулират  обмена. 
Направените  разходи  заради  вашето  участие  включват  самолетни 
билети, настаняване и храна ще бъдат поети изцяло от Секретариата, 
като говорещият ще получи хонорар като лектор. Презентацията ще 
се проведе на 18 април.”
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Колеги, аз като докладчик нямам предложение за изпращане 
на експерт по тази тема, защото темата е „Ролята на изборното и 
гражданско образование в политическото участие”. Ако имате други 
предложения, моля да ги направите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  аз  предлагам  тази  покана  да  я 

предоставим на Обществения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  предложението  на  госпожа  Цанева  да 
изпратим тази покана до Обществения съвет.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 6 (Ивайло Ивков, Ивилина 
Алексиева,  Мария Бойкинова, Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня  
Цанева);  против  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  
Баханов,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Росица  
Матева, Румяна Сидерова).

Заповядайте за отрицателен вот.
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Гласувах  „против”,  не  че  имам нещо 

против Общественият съвет да е запознат с всички покани, които 
получава  Централната  избирателна  комисия  за  участието  й  в 
различни международни форуми, а имайки предвид това, което беше 
докладвано  от  колегата  Ганчева,  че  поканата  е  до  членовете  на 
АСЕЕЕО и  че  канят  да  бъдат  споделени  най-добрите  практики в 
изборното и гражданското обучение между органите за управление 
на избори, каквито се явяват централните избирателни комисии или 
както и да се наричат в останалите страни.

Това са ми аргументите да гласувам „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова, за отрицателен вот.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Отрицателният  ми  вот  е  свързан  с 

това,  че  органите,  които се  занимават с  изборите,  включително и 
подпомагащите тези органи, още повече независими, неполитически 
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организации нямат място в процесите на политизация на изборите, 
каквато тенденция напоследък се забелязва в някои международни 
структури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Има 
ли още отрицателни вотове? Няма.

Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  отново  припомням  и 

наистина с молба към председателя за включване в дневен ред за 
работно  обсъждане  писмото  проект  на  отговор  до госпожа Клара 
Молас, което ви докладвах многократно.

Докладвам  входящ  номер,  който  съм  ви  докладвала  на  15 
март в оригинал, а сега е дошъл и преводът, вх. № ЦИК-07-47-1 от 
19 март 2018 г. Това е относно: 

„Международният  център  за  парламентарни  изследвания  с 
удоволствие си партнира с  Националната избирателна комисия на 
Португалия  за  домакинство  на  Шестнадесетия  международен 
избирателен симпозиум в Португалия от 28 до 31 май 2018 г.”

Особено са доволни от факта, че симпозиумът за първи път се 
провежда в Португалия, като симпозиумът ще събере представители 
от избирателната демократична общност и органите за управление 
на избори от цял свят, които да споделят своите най-добри практики 
и  инициативи,  да  оценят  новите  технологии  и  инструменти  и  да 
разработят иновативни стратегии, които да приложат на практика в 
своите държави и региони. 

„Като съвместни домакини на този престижен международен 
форум на избирателните дейци ние ще се радваме, ако може да се 
присъедините към нас в Португалия.”

Сочат се лица за контакти.
Колеги, правя и свързан доклад, който ми беше разпределен 

днес,  но  все  още  няма  превод,  така  че  само  накратичко  ще  ви 
информирам, че това е писмо от госпожа   Melina Juggapah, с което 
ни  е  изпратена  информация  за  този  симпозиум.  Има  приложена 
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покана до госпожа Робинсън, като я канят да участва  като говорител в 
панела на този Шестнадесети международен симпозиум.

Приложена е и драфт програма. Няма превод. Сега предлагам 
само  за  сведение  и  запознаване  и  на  следващо  заседание ще 
докладвам колегите, които желаят и се заявят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА: Уважаеми  колеги,  в  заседание на 

Комисията от 13 март съм ви докладвала едно писмо с вх. № ПВР-
04-02-8 от 8 март 2018 г. Става дума за доклад по постановления на 
прокуратури.  Това  писмо  беше  по-различно  от  всички  други 
стандартни досега, тъй като досъдебно производство № 32/2018 г. по 
описа  на  Главна  дирекция  „Национална  полиция”  на 
Министерството на вътрешните работи и прокурорска преписка № 
758/2018 г. е образувано въз основа на наше писмо за лица, които са 
упражнили активно избирателно право в чужбина повече  от  един 
път – престъпление по чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс.

В това писмо от нас се изисква информация, която е малко 
по-различна от тази по стандартните доклади и постановления на 
прокуратури.  Освен  съставите  на  комисиите  с  данни  за  техните 
членове се изискват и отговори на други въпроси. Установено е, че в 
43  секции  на  територията  на  цял  свят  е  имало  лица,  които  са 
упражнили повече от веднъж активното си избирателно право.

В тази връзка аз възложих на техническия сътрудник Стоян 
Русинов  да  набави  необходимата  информация,  като  я  извади  от 
архива,  който  се  намира  на  партера,  и  я  премести  в  зала  № 76а. 
Господин Русинов в присъствието на двама колеги от Централната 
избирателна  комисия,  а  именно  Александър  Андреев  и  Кристина 
Стефанова,  е извадил исканите книжа от 40 от общо 43 секции в 
чужбина, за които става дума в писмото на прокуратурата.

Към  настоящия  момент  е  необходимо  да  бъде  извадена 
допълнително  информацията  от  секция  №  162,  Нидерландия, 
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Айндховен; секция № 235, Турция, Измир; и секция № 251, Турция, 
Бурса.

Защо ви го докладвам? Господин Русинов каза, че е работил 
цяла  седмица,  в  това  число  в  събота  и  неделя.  За  да  извади 
необходимите изборни книжа, е необходимо да се преместят книжа 
от  порядъка  на  няколко  тона.  Неговата  молба  е  с  решение  на 
Централната  избирателна  комисия  да  бъде  ползвана  помощта  на 
двама  човека  от  Народното  събрание,  както  действаме  при 
приемането  на  книжа,  които да  му помогнат  да  се  разчисти  тази 
архива,  за  да  може да  достигне  до  въпросните изборни книжа от 
съответните секции и да бъдат извадени, за да бъде даден отговор на 
писмото на прокуратурата.

В този смисъл ви го докладвам за запознаване, за да може да 
бъде  приключена  преписката  с  отговор  на  писмото  на 
прокуратурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване направеното предложение.

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,   Росица  Матева,  Румен  
Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – 4 (Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Метин Сюлейман, Мартин Райков).

Следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-04-01-6/1 

от 16 март за сведение покана от ОССЕ БДИПЧ, която покана е за 
участие като краткосрочни наблюдатели на президентските избори в 
Азербайджан.

Докладвам ви засега за сведение преводът на покана с вх. № 
ЦИК-04-01-10-1 от ОССЕ БДИПЧ. Поканата е за участие в изборите 
в Черна гора. Изборите са на 15 април, но участието е от 11 април до 
18 април –  това  са задължителните дати,  тъй като има съответно 
обучение, подготовка, инструктаж и т.н. Изискват се добри позиции 
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по английски език, писмено и говоримо. ОССЕ ще командироват сто 
краткосрочни  наблюдатели,  като  се  предлага  на  държавите 
участнички в ОССЕ да заявяват до 15% от този брой наблюдатели, 
да спазват равнопоставеност на половете. 

Аз повече няма да ви занимавам много с тази препика сега, 
защото, първо, днес съм я получила и второ, мисля, че е добре да 
направя  и  една  кореспонденция  с  Министерството  на  външните 
работи и в четвъртък да мога да я докладвам в пълнота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  също  така  ще  я  подложим  и  на  работно  обсъждане. 
Благодаря.

Госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само за сведение имам, уважаеми 

колеги, вх. № ЦИК-07-13-6 от 19 март 2018 г. – благодарности за 
участието ни в конференцията в Румъния.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, следващ докладчик по писма съм аз.

Колеги, докладвам ви преписка вх. № ЦИК-07-209-14 от 19 
март 2018 г. Тя ми е резолирана от госпожа Грозева за превод и във 
вътрешната мрежа. Преводът още не е постъпил. Колеги,  важен е 
този  превод,  защото  можем  да  използваме  превода  и  в  нашата 
кореспонденция.  Писмото представлява благодарност за  участие в 
конференцията.

Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  току-що  по 

предложение на АПИС ни предлагат обучение, което да се състои на 
30 март, петък от 10 ч. Ще уточним мястото, вероятно в някой от 
офисите,  това  допълнително  ще  уточним.  Само  за  Централната 
избирателна  комисия.  Просто  трябва  да  потвърдя  дали  приемаме 
това предложение или не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги? Приемаме с благодарност.

62



Преминаваме  с  доклади  по  точка  Разни.  Заповядайте, 
господин Пенев.

Точка 5. Разни.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моя 

папка са публикувани проектите на договорите, които да сключим с 
външните лица експерти, включени в двете комисии, съответно за 
конкурс за финансов контрольор и за главен счетоводител. Моля да 
ги погледнете.

Аз предлагам да одобрим договорите. По отношение на т. 6 
от договорите, касаещи конфиденциалността на информацията, има 
два варианта.  Аз предлагам да изберем втория вариант,  който е с 
подписване на декларация.

Освен  това  ви  моля  да  преразгледаме  въпроса  с 
възнаграждението  на  външните  експерти.  Действително  на 
предишно заседание аз докладвах и предложението ми беше за този 
размер, който виждате вписан в договора, но ми се струва, че с оглед 
обема на работата, който ще имат външните експерти, включително 
подпомагане дейността на комисиите по изготвянето на тестовете, 
предлагам този размер да бъде удвоен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  имам  въпрос  към  колегата 
докладчик, за да може да се сформира мнение с оглед сумата. Имаме 
ли  справка  на  предходния експерт  по  аналогичния  конкурс  каква 
сума сме платили?

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Не,  към  настоящия  момент  такава 
справка не съм подготвил. Ако сметнете за необходимо, ще подготвя 
и тогава трябва да отложим и сключването на договорите. А на мен 
ми се струва, че вече е наложително това сключване, за да могат да 
работят двете комисии.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Като  реплика,  колега  Пенев,  аз  в 
никакъв случай не целя отлагане на сключването на който да било 
договор. Считам, че когато се иска увеличение на определен размер, 
трябва да докладваме и базата.  Ние имаме аналогичен договор не 
много назад във времето за същата работа с експерта, която участва 
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в конкурса за  финансов  контрольор,  където  вие и  аз  също бяхме 
участници.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Пенев.
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  оперативен  порядък 

извършихме  справка.  Предния  път  възнаграждението  е  било  300 
лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Вече получихме 
пълната информация. Има ли желаещи за изказване? Няма.

В такъв случай, колеги, подлагам на гласуване двата договора 
с  предложеното  от  господин  Пенев  възнаграждение  на  всяка  от 
експертите и втори вариант на точка 6.

Режим на гласуване.
Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

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

Утре,  колеги,  в  10,30  ч.  ще  направим  работно  обсъждане. 
Дневният  ред  на  работното  обсъждане  ще  ви  бъде  изпратен  по 
електронната поща.

(Закрито в 16,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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