
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 618 

На  22  март  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно съвместен  проект  с  Държавната  агенция 
„Електронно управление“. 

Докладва: Йорданка Ганчева
1.а. Предложение до Президента за насрочване на частичен 

избор.  
Докладва: Ерхан Чаушев

2. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.  

Докладват:  Мария  Бойкинова,  Росица 
Матева, Камелия Нейкова, Владимир Пенев

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

Докладват:  Георги  Баханов,  Мария 
Бойкинова,  Иванка  Грозева,  Метин 
Сюлейман,  Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев,  
Мартин Райков 

4. Доклади по писма. 
Докладват:  Ивайло  Ивков,  Георги  Баханов,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Таня  



Цанева,  Владимир Пенев,  Севинч Солакова,  
Росица Матева, Мария Мусорлиева  

5. Проекти на писма до СДВР и прокуратури. 
Докладват: Ивайло Ивков, Георги Баханов

6. Доклади относно постановления на прокуратури. 
Докладва: Метин Сюлейман

7. Разни. 
Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Бойчо 
Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Мария Бойкинова, Румяна Сидерова

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

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев и Емануил Христов. 

Заседанието  бе  открито  в  10,50  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 22  март 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен  ред:  т.  1. 
Доклад  относно  съвместен  проект  с  Държавната  агенция 
„Електронно  управление“  с  докладчик  госпожа  Ганчева;  т.  2. 
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Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения с 
докладчици госпожа Бойкинова, госпожа Матева, госпожа Нейкова, 
господин Пенев;  т.  3.   Доклади относно искания за изплащане на 
възнаграждения на ОИК с докладчици господин Баханов, госпожа 
Бойкинова, госпожа Грозева, господин Сюлейман, господин Пенев; 
т.  4.  Доклади  по  писма  с  докладчици  господин  Ивков,  господин 
Баханов,  госпожа  Ганчева,  госпожа  Нейкова,  госпожа  Цанева, 
господин  Пенев  и  госпожа  Солакова;  т.  5.  Проекти  на  писма  до 
СДВР и прокуратури с  докладчик  господин Ивков;  т.  6.  Доклади 
относно  постановления  на  прокуратури  с  докладчици  господин 
Баханов  и  господин  Сюлейман;  и  т.  7.  Разни  –  докладчик  аз  и 
групата  наблюдатели  от  ЦИК,  които  наблюдавахме  изборите  в 
Русия. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Не виждам. 

Гласуваме… 
Колеги, отменям гласуването. Оказва се, че има колеги, които 

не са се включили. 
Заповядайте, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите с предложение до 

Президента за насрочване на частичен избор, както и в точката за 
възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  предложението  до  Президента  за  насрочване  на  частичен 
избор ще бъде т. 1.а. с докладчик господин Чаушев. 

Господин  Чаушев,  включих  в  исканията  за  изплащане  на 
възнаграждения. 

Заповядайте, господин Райков. 
МАРТИН  РАЙКОВ:  Моля  да  ме  включите  в  т.  3  –  за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Райков. 
Колеги, има ли други предложения? – Не виждам. 
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Колеги, гласуваме…
Уважаеми колеги, тъй като се оказа, че някои от пултовете не 

работят, гласуваме с вдигане на ръка. 
Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги,  преди  да  преминем  към  разглеждането  на  точка 
първа  от  дневния  ред,  бих  искала  да  ви  информирам,  че  по 
обективни  причини  от  днешното  заседание  отсъстват  господин 
Христов  и  господин  Андреев,  а  госпожа  Иванова  ще закъснее  за 
заседанието. 

На второ място, колеги, в „Държавен вестник“, бр. 24 от 16 
март 2018 г. е обнародван Указ № 69 на Президента на Републиката 
за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Беден, община 
Девин, област Смолян на 20 май 2018 г. За сведение, колеги. 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 
1.  Доклад  относно  съвместен  проект  с  Държавната 

агенция „Електронно управление“. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  вчера  в  работен  порядък 

обсъдихме докладната записка, която ви докладвах на предходното 
заседание във вторник,  а  именно вх.  № ЦИК-09-184-1 от 20 март 
2018  г.  Припомням,  че  става  въпрос  за  реда  за  изплащане  на 
възстановените по проекта средства в размер на около 1700 лв. В 
докладната ни бяха предложени два начина за взимането на решение 
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по  отношение  на  тези  средства,  а  именно:  същите  да  бъдат 
изплатени като допълнителни възнаграждения на лицата, участвали 
като координатор и експерт по проекта; или да бъдат разпределени 
по друг ред, определен с решение на ЦИК. 

Доколкото  разбрах  от  вчерашното  работно  обсъждане, 
колегите  които  бяхме,  се  обединихме  около  становището  тези 
средства да бъдат изплатени като допълнителни възнаграждения на 
лицата, които са участвали като координатор и експерт по проекта, а 
именно  госпожа  Тихолова  и  госпожа  Манолова  от  страна  на 
Централната избирателна комисия. 

Във  връзка  с  това  правя  предложението  от  работното 
обсъждане  да  гласуваме  тези  средства  да  бъдат  изплатени  като 
допълнителни  възнаграждения  на  тези  лица  и  съответно 
счетоводството  да  предприеме  действия.  Да  възложим  на 
счетоводството чрез госпожа Манолова – директор на дирекцията, 
да  предприеме  действия  по  начисляването  и  изплащането  на 
средствата на тези две лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В тази точка за сведение докладвам 

отново  информацията  от  госпожа  Тихолова,  която  присъства  на 
работна среща на екипа за управление на проекта, която ние вчера 
обсъдихме. И доколкото аз разбрах като докладчик, се обединихме 
около  становището,  че  ще  изчакаме  официално  в  Централната 
избирателна  комисия  да  пристигне  писмо и  евентуална  за  среща, 
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каквато е посочила госпожа Тихолова в информацията. Отделно да й 
възложим – мисля, че това не трябва да става и след възлагане, нов 
се пак да й възложим да запознае с посочените от нея коментари и 
бележки, от които става ясно, че информацията, която се предоставя 
от  Държавната  агенция  „Електронно  управление“,  се  намира  в 
споделеното  пространство  и  за  в  бъдеще  членовете  от  екипа  за 
управление  от  страна  на  ЦИК,  може  би  да  ни  запознават 
своевременно,  ако  има  нещо  ново,  което  не  е  пристигнало  по 
официален ред в  Централната избирателна комисия – каквото и да 
било по проекта и се намира в споделеното пространство. Тоест, да 
представят  на  Централната  избирателна  комисия  обобщена 
информация. 

Мисля,  че  това  не  трябва  да  се  подлага  на  гласуване.  По-
скоро да се сведе до знанието им,  макар че по мое мнение е  във 
връзка с изпълнението на функциите им като членове и отделно като 
част от администрацията на Централната избирателна комисия. 

Това е, колеги. Аз нямам други предложения и доклади по 
тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, с това изчерпахме точка първа. 

Преминаваме към разглеждането на новата точка: 
1.а.  Предложение  до  Президента  за  насрочване  на 

частичен избор.  
Заповядайте, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в  моята  папка  има  проект  на  решение  относно  предложение  до 
Президента на Република България за насрочване на частичен избор 
за кмет на община Лозница, област Разград. 

С  вх.  №  МИ-15-48  от  20.03.2018  г.  сме  получили  от 
Общинска  избирателна  комисия  –  Лозница  предложението  за 
насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  община  Лозница,  със 
съответните  документи:  решения на  съда,  влязла  в  сила  присъда, 
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съответното решение на ОИК за прекратяване на пълномощията на 
кмета  на  община  Лозница  поради  влязла  в  сила  присъда  за 
умишлено престъпление. 

Проектът е във вътрешната мрежа и предлагам на основание 
чл. 463,  ал.  4  от  Изборния  кодекс  преписката  да  се  изпрати  до 
Президента за насрочване на частичен избор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  не  виждам  коментари  и  подлагам  на  гласуване 

предложения ни проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5005-МИ. 
И сега  гласуваме писмото до Президента  за  насрочване на 

частичния избор. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, с това изчерпахме т. 1.а.

Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 
ред: 

2. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.  
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Първи докладчик е госпожа Бойкинова – заповядайте. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо от секретаря на община Стара Загора, с което ни уведомява, 
че  е  отворено  запечатаното  помещение,  в  което  се  съхраняват 
изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 
вицепрезидент на републиката и това е станало по искане на МВР – 
Стара Загора,  във връзка  с  образувано досъдебно производство,  в 
което  е  поискано  да  се  изпрати  заверен  препис  от  избирателния 
списък. 

Към  писмото  са  приложени  приемо-предавателните 
протоколи  и  заповедта  на  кмета  на  общината,  както  и  на 
длъжностните лица, които са отворили помещението. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Бойкинова. 

Следващ докладчик е госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  № ЦИК-14-13  от  21 

март 2018 г. е постъпило писмо от общинската избирателна комисия 
– Сливо поле, относно отваряне на запечатано помещение в община 
Сливо  поле,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали. 
Писмото  ни  е  изпратено  за  сведение  и  към  него  са  приложени 
протоколи,  заповед  на  кмета  на  общината  за  отваряне  на 
запечатаното помещение. Помещението е било отворено въз основа 
на наше разрешение, дадено с Решение № 5001 от 15 март 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  ще  се  върна  към  точка  втора,  защото 

другите докладчици по тази точка са извън залата. 

Сега преминаваме към точка трета: 
3. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.  
Първи докладчик е господин Баханов – заповядайте. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, уважаеми колеги, 
с вх. № МИ-27-45 от 6 март 2018 г. е постъпило искане за изплащане 
на  възнаграждения  за  заседания,  проведени  от  общинската 
избирателна комисия в гр. Разлог, на 2, 11, 19 и 23 февруари 2018  г. 
Присъствали  са  в  пълен  състав  цялата  общинска  избирателна 
комисия  на  Разлог.  Сега  по  ред  ще  ви  запозная  с  фактите  и 
обстоятелствата, които са довели до провеждането на тези заседания 
на общинската избирателна комисия – Разлог. 

Първото заседание, както ви казах преди малко, е проведено 
на 2 февруари 2018 г. в пълен състав на комисията, и при дневен ред: 
Обявяване на интернет страницата на комисията на Списък „А“ и 
Списък  „Б“,  съгласно  чл.  454  от  Изборния  кодекс,  както  и 
разглеждане  на  постъпило  писмено  уведомление  на  общинската 
избирателна комисия от председателя на Общинския съвет – Разлог, 
във връзка със спазване разпоредбите на чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА 
спрямо  общинския  съветник  Атанас  Крънчев,  избран  от 
кандидатската  листа  на  ПП  „ГЕРБ“,  както  и  разглеждане  на 
постъпило  писмено  уведомление  до  общинската  избирателна 
комисия  от  председателя  на  Общинския  съвет  във  връзка  със 
спазване  на  същите  разпоредби,  които  изброих  преди  малко,  по 
повод  подадено  заявление  от  общинския  съветник  Димитър 
Захариев, избран от кандидатската листа на „Кауза Разлог“. 

Решението на първото заседание е да се обяви на първо място 
на интернет страницата на ОИК – Разлог, Списък „А“ и Списък „Б“, 
както и във връзка с постъпилото уведомление от председателя на 
Общинския съвет – Разлог, за това че общинският съветник Атанас 
Крънчев е отсъствал от четири поредни или общо от шест заседания 
на Общинския съвет – Разлог, подробно изброени в протокола, без 
да  е  уведомил  писмено  председателя  на  Общинския  съвет  за 
неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини, а 
именно служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и 
други. 

9



Взето е решение след разисквания да укажат на въпросния 
общински  съветник  за  възможността  да  направи  писмено 
възражение  пред  комисията  в  тридневен  срок  от  получаване  на 
уведомлението, като са взели решение да му се изпрати и писмено 
уведомление за тази негова възможност. 

Относно  второто  разглеждано  постъпило  уведомление  в 
общинската  избирателна  комисия  във  връзка  със  заявлението  от 
общински  съветник,  са  взели  решение  да  обявят  предсрочното 
прекратяване  на  пълномощията  на  този  общински  съветник  и  да 
обявят  за  избран  следващия  от  кандидатската  листа  кандидат  на 
„Кауза Разлог“, тъй като този общински съветник е отсъствал от пет 
поредни заседания и е пуснал заявление да бъде освободен на това 
основание. 

Следващият протокол от заседание е от 11 февруари 2018 г., 
за  което  желаят  да  им  бъде  изплатено  възнаграждение.  На  това 
заседание  са  разгледали  вече  постъпилото  възражение  от  Атанас 
Крънчев  –  общински  съветник,  в  което  излага  доводи  за 
уважителното  си  неявяване  на  заседания  на  Общинския  съвет  – 
Разлог, подробно изброени. 

На това заседание са взели решение да се изиска информация 
от  председателя  на  Общинския  съвет  –  Разлог,  относно  реда  и 
начина за уведомяване на общинските съветници за провежданите 
заседания  на  Общинския  съвет,  като  по  мое  мнение  явно  такива 
възражения или доводи за несвоевременно уведомяване са посочени 
във  възражението  на  общинския  съветник,  чиито  отсъствия  се 
разглеждат на тези въпросни заседания. Както конкретно дали има 
взето  решение  на  общинския  съвет  за  участие  на  Крънчев  в 
качеството му на общински съветник в делегация на община Разлог 
в Прага на посочена дата. Това е за второто заседание. 

На  19  февруари  2018  г.  отново  е  разгледано  получено 
възражение от Атанас Крънчев и са взели решение да се изиска от 
председателя  на  Общинския  съвет  –  Разлог,  приетият  план  за 
провеждане на заседанията на Общинския съвет за 2017 г., съгласно 
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чл. 63 от Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет,  неговите  комисии  и  взаимоотношенията  му  с  общинската 
администрация. 

И  последното  заседание  е  след  като  са  получили  всички 
изискани документи от Общинския съвет – Разлог. Приели са дневен 
ред и пак са разгледали полученото възражение и е определен адрес 
за  кореспонденция  на  ОИК  –  Разлог.  Решенията:  разгледали  са 
всички  постъпили  документи  –  протоколът  е  4-5-  страници,  от 
изисканите документи, представени от Общинския съвет – Разлог. 

Решението е  да се прекратят предсрочно пълномощията на 
Атанас  Крънчев  с  посочено  ЕГН,  да  обезсилят  издаденото  му 
удостоверение  и  да  обявят  за  избран  за  общински  съветник 
следващия от листата на политическа партия „ГЕРБ“ и му издадат 
удостоверение. Като са посочили, че ОИК – Разлог не е в активен 
изборен период. 

Това  са  четирите  заседания.  Позволих  си  да  ви  запозная 
подробно, уважаеми колеги, тъй като касаят един и същи казус, но 
явно колегите са искали да вземат това свое решение за предсрочно 
освобождаване  на  общински  съветници,  като  са  изискали  всички 
документи,  за  да вземат едно свое мотивирано и законосъобразно 
решение предполагам. 

Предлагам ви да бъдат изплатени исканите възнаграждения 
за заседания на общинската избирателна комисия – Разлог, в пълен 
състав: председател, заместник-председател, секретар и 8 членове, и 
за  четирите  заседания.  Отново  ще  посоча  заседанията,  които  са 
проведени на 2 февруари 2018 г., 11 февруари 2018 г., 19 февруари 
2018  г. и 23 февруари 2018 г. 

За пълнота на доклада ще ви кажа, че има изготвен контролен 
лист за предварителен контрол от администрацията на Централната 
избирателна комисия, както и счетоводна справка № 24 за размера 
на исканите възнаграждения, изготвена отново от счетоводството на 
Централната избирателна комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Колеги, втори докладчик е госпожа Бойкинова – заповядайте. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  искане  от 

общинската  избирателна  комисия  –  Попово,  за  изплащане  на 
дежурство и заседание. Дежурството се е провело на 24 февруари 
2018  г.  от  председател,  секретар  и  член.  То  е  във  връзка  с 
подготовката  за  заседанието  на  26.02.2018   г.  На  това  заседание 
общинската  избирателна  комисия  –  Попово,  е  приела решение  за 
предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от 
квотата на политическа партия „АБВ“ и съответно е приела решение 
за  обявяване  на  следващия  от  листата  на  политическата  партия 
общински съветник. 

На  заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-
председател,  секретар  и  6  членове  на  общинската  избирателна 
комисия.  Към  преписката  има  приложена  счетоводна  справка  и 
контролен  лист  за  предварителен  контрол,  поради  което  ви 
предлагам да гласуваме изплащане на възнаграждение на колегите 
от  общинската  избирателна  комисия  –  Попово,  за  проведеното 
дежурство и заседание, както ви ги докладвах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, режим на гласуване. 
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Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  20  (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. Благодаря ви, госпожо Бойкинова. 
Следващ докладчик е госпожа Грозева – заповядайте.  
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 
Уважаеми колеги,  с  вх.  № МИ-27-53 от  14 март 2018 г.  е 

пристигнало искане за изплащане на възнаграждение от общинската 
избирателна комисия – Брусарци, област Монтана, за проведени три 
заседания. 

Първото  заседание  е  на  21  февруари  2018   г.,  на  което са 
присъствали заместник-председател и 5 членове, е било свикано по 
повод писмо от Окръжна прокуратура – Монтана, с вх. № 152 от 16 
февруари 2018 г.,  с което Окръжна прокуратура е поискала да им 
бъде изпратена информация относно избора на кмета на с. Буковец. 
Такава информация им е била изпратена и подготвена на въпросното 
заседание. 

На  6  март  2018   г.  комисията  се  е  събрала  отново.  На 
заседанието са присъствали председател, заместник-председател  и 
шестима членове. Поводът е бил писмо от окръжна прокуратура – 
Монтана,  с  което  задължават  ОИК  –  Брусарци  да  прекрати 
предсрочно пълномощията на кмета на кметство Брусарци поради 
наличие на влязла в сила присъда. В предходни заседания аз съм ви 
докладвала  това  нещо.  И  със  свое  решение  №  195  общинската 
избирателна комисия – Брусарци, е прекратила пълномощията. 

На 12 март 2018 г. комисията се е събрала отново. На това 
заседание  са  присъствали  председател,  заместник-председател  и 
седем   членове.  Съответно  е  взела  решение  №  196  относно 
действията,  които следва да  предприеме вследствие  предсрочното 
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прекратяване пълномощията на кмета, а именно решението вече е 
било  влязло  в  сила.  Изпратено  е  писмо  до  кмета  на  община 
Брусарци,  до  председателя  на  общинския  съвет,  тъй  като  след 
извършена проверка се е установило, че броят на населението е 126 
души  и  не  следва  да  се  прави  предложение  за  насрочване  на 
частични избори. Както знаете, такова писмо съм ви докладвала. То 
беше изпратено и до нас. 

Поради това ви предлагам да гласуваме изплащането на тези 
три заседания, така както ви ги докладвах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване. Режим на гласуване. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  19  (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-57 от 19 март 

2018 г. е пристигнало искане от общинската избирателна комисия – 
Видин, за изплащане на проведено едно заседание на 13 март 2018 г. 
На  него  са  присъствали  заместник-председател,  секретар  и  8 
членове.  На  въпросното  заседание  общинската  избирателна 
комисия –  Видин,  е  прекратила  предсрочно  пълномощията  на 
общински  съветник  и  е  взела  решение  за  анулиране  на 
удостоверението му. Обявила е следващия за избран. 

Предлагам  ви  да  гласуваме  изплащането  на  това 
възнаграждение. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. Благодаря, госпожо Грозева. 
Следващ докладчик е господин Сюлейман – заповядайте. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-27-42  от  1  март  2018  г.  в 

Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  искане  от 
общинската избирателна комисия – Велики Преслав, област Шумен, 
за  изплащане  на  възнаграждения  за  проведено  заседание  на  26 
февруари 2018  г. от членовете на комисията. В това заседание са 
взели участие 8 членове на комисията, в т.ч. председател, заместник-
председател,  секретар  и  петима   членове.  На  заседанието  е  взето 
Решение № 242, с което е допусната поправка на техническа грешка 
в предходното Решение № 241. 

Към  искането  са  приложени  протокол  от  проведеното 
заседание, както и взетото решение. Към преписката има приложена 
счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения, както и 
контролен лист за предварителен контрол, с мнение за изплащане на 
така исканите възнаграждения.

 С   оглед  на  това  предлагам  с  протоколно  решение  да 
одобрим  изплащането  на  възнаграждението  на  членовете  на 
общинската избирателна комисия – Велики Преслав, за проведеното 
заседание на 26 февруари 2018 г. 

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

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Предложението се приема. 
Продължете, господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-56 

от 16 март 2018  г. в Централната избирателна комисия е постъпило 
искане  от  общинската  избирателна  комисия  –  Омуртаг,  област 
Търговище, за изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК – 
Омуртаг,  за  проведено заседание  на  28 февруари 2018 г.  На това 
заседание са присъствали 7 членове на комисията, в т.ч. заместник-
председател, секретар и петима членове. Основание за провеждането 
на това заседание е Раздел І, т. 1, буква „г“ от нашето  Решение № 
2901-МИ  от  5  ноември  2015  г.  На  това  заседание  са  прекратени 
предсрочно  пълномощията  на  общински  съветник  от  листата  на 
Движението за права и свободи, на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от 
ЗМСМА.  В  същото  заседание  е  обявен  следващият  за  избран 
общински съветник от същата листа. 

Към  искането  са  приложени  протокол  от  проведеното 
заседание,  както  и  двете  решения,  съответно  № 361  и  № 362  от 
28 февруари 2018 г. Както и писмото на председателя на Общинския 
съвет – Омуртаг, с приложеното заявление на  съответния общински 
съветник, който заявява, че иска да бъдат прекратени пълномощията 
му като общински съветник предсрочно на основание чл. 30, ал. 4, т. 
3 от ЗМСМА. 

Към преписката са приложени счетоводна справка за размера 
на  исканите  възнаграждения,  както  и  контролен  лист  за 
предварителен  контрол,  с  мнение  да  бъдат  изплатени  исканите 
възнаграждения, поради което предлагам да одобрим изплащането 
на  възнагражденията  на  членовете  на  общинската  избирателна 
комисия – Омуртаг, за проведеното заседание на 28 февруари 2018 г. 

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

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

Предложението се приема. Благодаря, господин Сюлейман. 
Следващ докладчик е господин Пенев – заповядайте. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпило с вх. 

№  МИ-27-30  от  19  февруари  2018  г.  на  електронната  поща  на 
Централната  избирателна  комисия  искане  за  изплащане  на 
възнаграждение  от  ОИК  –  Ябланица,  за  проведено  заседание. 
Искането  е  постъпило  и  в  оригинал  с  вх.  №  МИ-27-30/1  от 
21 февруари 2018 г. 

Касае  се  за  заседание,  което  е  проведено  на  17  февруари 
2018 г.  На  заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-
председател, секретар и шест членове. Заседанието е било проведено 
във връзка с постъпило писмо с изх. № 09-54 от 9 февруари 2018 г. 
от  председателя  на  Общинския  съвет  –  Ябланица,  във  връзка  с 
напомнително  писмо  от  Комисията  за  противодействие  на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, във 
връзка  с  одобряване  на  декларация  за  промяна  на  декларирани 
обстоятелства  по чл.  34,  ал.  5  от ЗМСМА във връзка  с  чл.  39 от 
ЗПКОНПИ. 

На въпросното заседание комисията е взела решение, с което 
отказва  да  одобри образец  на  декларация  за  несъвместимост,  тъй 
като  се  мотивира,  че  липсват  правомощия  в  чл.  77  и  чл.  87  от 
Изборния  кодекс,  които  да  предоставят  такава  компетентност  на 
общинската избирателна комисия като орган. 

Освен искането за изплащане на възнаграждение, се иска и 
изплащането на разходи за пътуване и дневни на председателя на 
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общинската избирателна комисия, на основание т. 20 от Решение № 
2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК. 

Към  искането  са  приложени  протокол  от  проведеното 
заседание и решението, което е взето.  Решението и протоколът са 
изпратени съответно на председателя на Общинския съвет. 

Предлагам  да  одобрим  изплащането  на  исканото 
възнаграждение,  включително  и  разходите  за  дневни  и  за 
командировъчни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям предложението да се 

изплати,  тъй  като  случаите  не  са  аналогични  с  докладваните  на 
вчерашния ден. На вчерашния ден се докладва събиране и вземане 
на  решение  за  изготвяне  на  декларациите.  Но  в  случаите,  когато 
комисията се е събрала и е решила, че няма да изготвя декларации, 
тъй  като  не  е  в  нейната  компетентност,  според  мене  е  правилно 
преценено решението. Не е незаконосъобразно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Принципно  съм  съгласен  с 

предложението на докладчика, обаче пак повтарям, че не можем да 
мерим с различен аршин различните искания за възнаграждения на 
колегите. 

Категорично  не  съм  съгласен  с  подхода  и  мнението  на 
колегата Сидерова, че ние трябва да изплащаме възнаграждения или 
не в зависимост от правилността на взетото решение на ОИК. Ние 
дължим на друго основание, на друго наше решение - Решение № 
2901-МИ и Решение № 2902-МИ възнагражденията,  и не може да 
обосноваваме  решенията  си  в  тази  насока  с  правилността  или 
неправилността на решенията на ОИК. Така че ние просто трябва да 
имаме  една  константна  практика  по  този  важен  за  колегите  ни 
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въпрос.  Одобряваме заплащането или не одобряваме,  когато са се 
събрали по този повод, без да е от значение какво решение са взели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Приемам това за изказване. 
Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Тъй  като  моето  предложение  е 

мотивирано  от  факта,  че  комисията  се  е  събрала  във  връзка  с 
постъпило  искане  от  председателя  на  Общинския  съвет,  което  е 
абсолютно  основателен  повод  за  провеждане  на  заседание  на 
комисията,  и  тъй като съм съгласен  със  становището на  колегата 
Ивков, че възнаграждението се заплаща за извършена работа, а дали 
е правилно решението или не е правилно, е въпрос, който не може да 
обосновава  заплащането  на  възнаграждението.  Затова  аз  бих 
направил  и  предложение,  за  да  уеднаквим  практиката  си,  да 
преразгледаме решенията си от вчера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
За две неща става дума, колеги. 
Заповядайте. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  имам  противно  предложение, 

защото се е сменил съставът на комисията и да гоним вземане на 
друго решение,  когато  не  присъстват  хора,  които  са  на  противно 
мнение, не е коректно. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Други  изказващи  се?  (Коментари  и  уточнения  извън 

микрофона.)
Уважаеми колеги, първо гледаме конкретната преписка.  По 

конкретната преписка има ли други желаещи да се изкажат? – Не 
виждам. 

Колеги,  подлагам на гласуване предложението на господин 
Пенев за заплащане. 

Режим на гласуване. 
Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
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Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  1  (Бойчо 
Арнаудов).  

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, постъпи и предложение за прегласуване на 

взетите решения на миналото заседание. Колеги, след като изчерпим 
точката, ще подложа на гласуване тази процедура. (Реплики.) 

Колеги,  подлага  се  на  гласуване  постъпилото  процедурно 
предложение. 

Колеги, следващ докладчик е господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам серия 

искания за  изплащане на  възнаграждения.  По всичките,  които ще 
докладвам, има съответна счетоводна справка и съответен контролен 
лист. 

С вх. № МИ-27-47 от 09.03.2018 г. сме получили искане от 
общинската  избирателна  комисия  –  Ардино,  за  заплащане  на 
проведено  заседание  на  6  март  2018  г.,  на  което  са  присъствали 
председател, заместник-председател, секретар и  4  членове, на което 
колегите  са  прекратили  правомощия  на  общински  съветник  и 
съответно са обявили за избран следващия от листата, поради което 
на основание чл. 458 от Изборния кодекс предлагам да се одобри и 
заплати съответното възнаграждение  за проведеното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това предложение. Режим на 

гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  
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Предложението се приема. Благодаря, продължете, господин 
Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-37 от 27 февруари 2018 г. 
сме получили искане от общинската избирателна комисия – Смолян, 
за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на 
25 февруари  2018  г.,  на  което  са  присъствали  председател, 
заместник-председател, секретар и 5 членове, на което са прекратени 
правомощията  на  общински  съветник  и  съответно  е  обявен 
следващият от съответната листа. Предлагам на основание чл. 458 от 
Изборния кодекс да им се заплатят съответните възнаграждения. 

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Продължете, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-48 от 9 март 2018 г. сме 

получили искане от общинската избирателна комисия – Попово, за 
заплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на  2  март 
2018 г.,  на  което  са  присъствали  председател,  заместник-
председател,  секретар  и  6  членове,  на  което  са  прекратени 
пълномощията  на  общински  съветник  и  съответно  е  обявен 
следващият от листата, който влиза с преференции, поради което на 
основание чл.  458 във връзка  с  чл.  454,  ал.  1,  2 и 3 от Изборния 
кодекс предлагам да им се заплати това заседание. 

Освен това искат възнаграждение за проведено дежурство от 
председател, секретар и член за подготовката на това заседание, на 
основание наше  Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.,  т.  12, буква 
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„а“. Предлагам и дежурствата на тези членове на ОИК също да бъдат 
изплатени. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И последният доклад: с вх. № МИ-27-39 

от  28  февруари  2018  г.  сме  получили  искане  от  общинската 
избирателна  комисия  –  Девин,  за  изплащане  на  възнаграждение 
относно проведени заседания, както следва: 

Едното  заседание  е  на  16  февруари  2018  г.,  на  което  са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и 
четирима  членове.  На  това  заседание  са  разглеждали  постъпило 
заявление  за  оставка  на кмет на кметство,  за  което вече  имаме и 
насрочен  частичен  избор.  Това  е  кметство  Беден,  и  са  дали 
съответния  срок  по  чл.  42,  ал.  3  от  ЗМСМА.  Предлагам  това 
заседание да им се изплати. 

Освен това  след изтичането  на  този срок също са  провели 
заседание  на  22  февруари  2018  г.,  на  което  са  присъствали 
председател,  заместник-председател,  секретар  и  5  членове.  На 
заседанието  са  прекратили  пълномощията  на  кмета  на  кметство 
Беден,  поради  което  на  основание  чл.  42,  ал.  1,  т.  1  от  ЗМСМА 
предлагам  също  да  им  се  изплати  възнаграждение  и  за  това 
проведено заседание на ОИК – Девин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев.

Колеги, подлагам на гласуване. 
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Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Следващ докладчик е господин Райков – заповядайте. 
МАРТИН РАЙКОВ:  С  вх.  № МИ-27-26  от  13.02.2018  г.  е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение от общинската 
избирателна  комисия  –  Тетевен.  Проведено  е  дежурство  на 
2 февруари 2018 г., в което са участвали секретар и двама членове на 
ОИК, и заседание на 5 февруари 2018 г.,  на което са присъствали 
председател,  заместник-председател,  секретар  и  петима  членове. 
Заседанието  е  за  вземане на решение за предсрочно прекратяване 
пълномощията на общински съветник. 

Приложени са всички справки, контролен лист и предлагам 
да изплатим това дежурство и заседание. 

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

предложение. Режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 
няма.  

Предложението се приема. 
Следващ докладчик е господин Баханов, след това госпожа 

Бойкинова. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, има ново искане за 

заплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-51 от 12 март 2018 г. 
Тъй като при изготвянето на счетоводната справка бях информиран 
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от Ганка Герасимова, че същото е подписано само от председателя и 
подпечатано с печата на комисията и не е изрично написано, че е 
искане на възнаграждение. Приложени са документи. 

След  това  по  телефона  се  свързах  с  председателя  на 
общинската избирателна комисия и по наше искане е оформено вече 
като искане от общинската избирателна комисия – гр. Бобов дол, за 
изплащане на възнаграждения за две заседания. Вече е подписано от 
председател  и  секретар  и  е  изпратено  по  имейла.  Това  е  за 
коректност на доклада. 

Уважаеми  колеги,  колегите  от  общинската  избирателна 
комисия Бобов дол желаят да им бъдат заплатени възнаграждения за 
участието на всички членове на общинската избирателна комисия, в 
състав председател, заместник-председател, секретар и 8 членове, за 
две проведени заседания – на 6 и на 7 март 2018 г. Заседанията са 
във връзка с постъпила, както е наименувано „уведомление-оставка“ 
за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство с. 
Голем Върбовник,  община Бобов  дол,  област  Кюстендил.  Същата 
кметица е избрана от листата на „Български демократичен център“ и 
е  подала  уведомление-оставка.  Мотивите  са  навършване  на 
пенсионна възраст и придобиване на право на пенсия. 

На първото заседание колегите  от  общинската  избирателна 
комисия – Бобов дол са констатирали, че след последното заседание 
на ОИК – Бобов дол са настъпили законодателни промени, свързани 
с провеждането на частични избори за кметове на кметства в Закона 
за изменение и допълнение на Изборния кодекс от 26.05.2016 г. И с 
оглед  на  необходимостта  от  изготвяне  на  справка  за  новите 
законодателни  решения  и  обстоятелството,  че  към  датата  на 
заседанието не е създадена необходимата организация – достъп до 
интернет,  наличие  на  компютърна  конфигурация  и  печатащо 
устройство,  са  решили  да  бъде  уведомена  общинската 
администрация  –  Бобов  дол,  за  необходимостта  от  създаване  на 
организация  за  работа  на  общинската  избирателна  комисия.  А 
именно: достъп до интернет, наличие на компютърна конфигурация 
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и печатащо устройство, както и разпечатване на архива на ОИК – 
Бобов дол с цел приемане на решение по депозираното уведомление-
оставка. 

И е свикала заседание на ОИК – Бобов дол на 7 март 2018 г., 
от 17,30 ч. за приемане на решение за предсрочно прекратяване на 
пълномощията на кмет на кметство. Това е първото заседание. 

Второто заседание, както казах, е проведено на 7 март 2018 г. 
при  дневен  ред,  а  именно:  предсрочно  прекратяване  на 
пълномощията на кмет на кметство Голям Върбовник, община Бобов 
дол. Разгледали са уведомлението-оставка и съобразно разпоредбата 
на чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА, като са го цитирали – един от начините 
на предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на населено 
място,  са  решили  да  прекратят  предсрочно  пълномощията  на 
Кремена Велинова – кмет на Голям Върбовник, община Бобов дол. 
И на основание чл.  463,  ал.  2 от Изборния кодекс,  да се уведоми 
Централната избирателна комисия, като колегите в протокола си са 
констатирали,   че  съгласно  измененията  на  Изборния  кодекс  от 
26.05.2016  г. изборите за кметове на кметства се провеждат само в 
тези  кметства,  в  които  към  датата  на  обнародване  на  указа  на 
президента за насрочване на общи избори за общински съветници, 
отговарят  на  изискванията  на  чл.  16,  т.  1  от  ЗАТУРБ.  И като  са 
констатирали, че с. Голям Върбовник, община Бобов дол не отговаря 
на изискванията на чл. 463 във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗАТУРБ… 
Само да  вметна,  че  са  изискали  служебна  справка,  извършили са 
служебна справка в ГД „ГРАО“, от което се е установило, че Голям 
Върбовник има 144 население по постоянен адрес, 146 по настоящ 
адрес, и са прекратили пълномощията на Кремена Велинова. 

Предоставили  са  ни,  както  казах,  протоколи  в  оригинал, 
подписани от  председателя и секретаря,  оригинала на писмото на 
Общинския  съвет  до  тях,  уведомлението-оставка  от  кметицата  на 
Голям Върбовник е изпратено в оригинал, както и удостоверението 
за избран кмет и клетвеният лист на същата, както и разпечатка от 
направената  служебна  справка  за  броя  на  населението  в  Голям 
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Върбовник,  от  която  се  вижда,  че  същото  не  отговаря  на 
изискванията на закона за произвеждане на нов избор. 

Уважаеми  колеги,  с  оглед  на  така  направения  доклад  ви 
предлагам да вземем решение, с което да изплатим възнаграждение 
на  колегите  от  общинската  избирателна  комисия  –  Бобов  дол,  за 
проведени две заседания,  а именно на 6 март 2018 г.  и на 7 март 
2018 г.,  като  са  били  в  пълен  състав,  а  именно  председател, 
заместник-председател, секретар и 8 членове и на двете заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените 

предложения. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, тъй като искането за 

заплащане  на  възнаграждение,  както  казах  първоначално  не  е 
искане,  мога  да  го  считам,  че  евентуално  е  и  уведомление  до 
Централната  избирателна  комисия,  каквото  са  взели,  видно  от 
протокола  от  проведеното  заседание  на  общинската  избирателна 
комисия  Бобов  –  дол,  да  уведомят  ЦИК  за  това  свое  решение, 
предлагам да им изпратим и стандартното писмо, което изпращаме, 
да  уведомят  Общинския  съвет  за  предприемане  на  по-нататъшни 
действия,  а  именно  назначаване  на  кметски  наместник,  тъй  като 
видно от приложената справка от ГД „ГРАО“, която служебно са 
направили колегите от ОИК – Бобов дол, броят на населението не 
отговаря на измененията на чл. 16, ал. 1 от ЗАТУРБ за минимален 
брой жители,  при който да се проведе частичен избор за кмет на 
кметство. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Госпожа Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, връщам ви отново на искане 

за  изплащане  на  възнаграждение  на  общинската  избирателна 
комисия  –  Свищов,  тъй  като  на  предишното  заседание  не 
постигнахме необходимото мнозинство за приемане на решение за 
изплащане на дежурство и възнаграждение. (Реплики, обсъждане.) 

Колеги,  моля  да  прегласуваме  дежурството,  което  преди 
малко ви докладвах от  общинската избирателна комисия – Попово, 
тъй като то се е провело на 24 февруари 2018 г. и това е в периода 
седем дни след произвеждането на местния референдум, който е бил 
на  18  февруари  2018  г.  И  съгласно  Решение  №  4950-МР  на 
Централната избирателна комисия, т. 5, възнагражденията на ОИК 
за заседания и дежурства по Изборния кодекс и ЗМСМА от 30 дена 
преди и до седем дни след произвеждане на местния референдум се 
изплащат  така  както  сме  ги  определили  за  периода,  в  който  се 
произвежда  местният  референдум  –  колегите  получават 
възнаграждения, определени от ЦИК. 

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

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

Предложението се приема. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Моля  да  отложим  това  гласуване. 

Искам да се запозная с Решение № 4950, което се цитира тука и на 
което  основание  искаме  да  прегласуваме  вече  взетото  решение. 
(Реплики.) 

Е, хубаво. Аз поисках отмяна на гласуване. Имам право. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо  Сидерова,  запознайте  се  и  след  това  като  предложите 
прегласуване, аз ще вляза в процедурата по прегласуване. 

Уважаеми  колеги,  докато  подробно  се  запознаем  с  тази 
преписка, връщам към точка втора: 

2. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.  

Госпожа Матева има думата. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
Колеги, във вътрешната мрежа в папката с моите инициали е 

проектът за решение с № 4980. 
Докладвам ви искане за отваряне на запечатано помещение в 

община Криводол, постъпило в общинската избирателна комисия по 
електронната поща с вх. № ЦИК-14-12 от 21 март 2018 г. Искането е 
от секретаря на община Криводол, с приложено писмо, подписано от 
нея, в което се прави искане да се разреши отварянето на запечатано 
помещение, в  което се съхраняват изборни книжа и материали от 
различни видове избори, като конкретно да се обработят книжата и 
материалите от изборите за Народно събрание, които са произведени 
на  5  октомври 2014 г.,  във  връзка  с  извършване  на  експертиза  и 
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необходимостта от унищожаване на неценни документи с изтекъл 
срок на съхранение. 

Вътре е написано само унищожаване на неценни документи с 
изтекъл срок на съхранение, но аз говорих с госпожа Николова, така 
че ще бъде извършена и експертиза заедно с дирекцията „Държавен 
архив“. В помещението освен от  изборите за народни представители 
на  5  октомври  2014  г.,  се  съхраняват  и  книжа  и  материали  от 
изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 
България  през  2014 г.,  от  изборите  за  общински  съветници  и  за 
кметове и национален референдум през 2015 г., от частичния избор 
за кмет на кметство Добруша през 2016 г., от изборите за президент 
и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален  референдум, 
произведени  през  ноември  2016  г.,  от  изборите  за  народни 
представители  през 2017 г., от частичния избор за кмет на кметство 
Ракево  през  2017 г.  и  от  частичния  избор  за  кмет  на  кметство 
Градешница,  произведен  през  2018  г.   Описани  са  всички  тези 
избори. 

Достъпът до запечатаното помещение трябва да се извърши 
съгласно  Решение  №  4387-НС  от  2  март  2017   г.  на  ЦИК  и  за 
извършените  действия  да  се  съставят  съответните  протоколи, 
съобразно изискванията на т. 21 от това решение, и да се изпратят в 
Централната  избирателна  комисия.  Както  и  след  предаването  на 
книжата от произведените избори на отдел „Държавен архив“ и след 
унищожаването на неценните документи, да се изпрати информация 
на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Владимир  Пенев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
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Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5006. 
Следващ докладчик е господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ПВР-06-14 от 19 март 2018 г. Писмото е от община Костенец. С 
това  писмо  ни  уведомяват,  че  на  основание  Решение  №  3304-
ПВР/МИ от 14 юли 2016 г. и Решение № 4458 от 10 март 2017 г., е 
отворено  запечатано  помещение  в  община  Костенец,  в  което  се 
съхраняват  изборни книжа и материали от произведени избори за 
общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на 
23 и 30 октомври 2011 г., във връзка с предаването им в „Държавен 
архив“. 

Със  заповед  на  кмета  на  община  Костенец  назначената 
постоянно действаща експертна комисия е извършила експертиза и е 
изготвила  протокол  за  извършената  експертиза  по  ценността  на 
документите, като е съставила Инвентарен опис № 1 на документите 
с дългосрочно справочно значение с 48 бр. дела; Инвентарен опис 
№ 15  на  документи  за  постоянно  запазване  с  20  бр.  дела;  и 
Инвентарен опис № 13 на документи, определени като неценни със 
151 бр. дела с изтекъл срок на съхранение, които нямат практическо 
справочно значение. 

С  разписка  от  5  юни  2017   г.  са  приети  в  Дирекция 
„Регионален държавен архив“ – София, отдел „Държавен архив“ –
София,  документите  за  постоянно  запазване  по  Инвентарен  опис 
№ 15.  Документите  по  Инвентарен  опис  №  1  са  оставени  за 
съхранение в общината, а документите по Инвентарен опис № 13 са 
унищожени  поради  изтекъл  срок  на  съхранение.  Всъщност  е 
съставен  протокол  за  извършената  експертиза,  а  с  протокол  от 
23 октомври  2017  г.  е  извършена  експертиза  на  документите  по 
отношение на произведените избори за президент и вицепрезидент. 
Съответно  са  съставени  Инвентарен  опис  №  23  за  документи  за 
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запазване;  №  18  на  документи,  определени  като  неценни,  а  с 
разписка от 29 октомври 2017 г. в Дирекция „Регионален държавен 
архив“ – София, са приети документите за постоянно запазване по 
Инвентарен опис № 23. А тези по Опис № 18 са унищожени поради 
изтекъл срок на съхранение. 

Докладвам ви писмото за сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 
Колеги, ще върнем към точка трета. 

Продължаваме с точка четвърта: 
4. Доклади по писма. 
Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-04-02-1  от 

22.03.2018 г. е постъпило искане от МВР за извършване на проверка 
и отговор на въпрос. Въпросът е: кой е кмет на община Кричим от 
2015  г.  до  настоящия  момент,  както  и  за  датата  на  встъпване  в 
длъжност. 

Отговорът  е  публикуван  в  моята  папка.  Кмет  е  господин 
Атанас Калчев, който е встъпил в длъжност на 9 ноември 2015 г., 
вследствие на резултатите от изборите на 25 октомври 2015 г. 

Моля да изпратим справката, която ни се иска. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Продължаваме с госпожа Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-
47  от  20  март  2018  г.  От  общинската  избирателна  комисия  – 
Аксаково колегите са ни изпратили Решение № 339 от 7 март 2018 г. 
на  ОИК,  което  е  влязло  в  сила  на  15  март  2018  г.,  и  е  относно 
прекратяване  пълномощията  на  общински съветник,  анулиране  на 
удостоверението и обявяване за избран на следващия в листата. 

Предлагам да го приемем за сведение. 
Колеги,  докладвам  и  пристигнал  оригинал  на  писмо  с  вх. 

№ НС-14-5-3 от 20 март 2018 г. Това е писмото от община Аксаково, 
по което ние имаме решение за отваряне на помещението. 

За сведение и прилагане към преписката. 
Колеги,  докладвам  огромен  по  обем  материал,  който  е 

пристигнал в превод и е по мой предходен доклад на преписка с вх. 
№ ЕП-03-1-5 от 9 март 2018 г.  Докладвала ви съм го на 13 март 
2018 г.  Касае  Работна  група  „Общи  въпроси“  –  коментар  от 
заседанието  на  9  март  2018  г.  Преводът  е  по  отношение  на 
писмените  въпроси,  които  са  задавани  и  реформа  на  изборното 
законодателство. 

Предлагам да се запознаем с превода и евентуално, тъй като 
става  въпрос  за  минало  заседание,  да  го  имаме  предвид  при 
изразяване на становище по тези въпроси от наша страна. 

Докладвам и преписка,  която току-що получих и не съм се 
запознала  с  нея.  Затова  ще  ви  я  докладвам  само  за  сведение  и 
запознаване.  Другата седмица на заседание ще направя конкретни 
предложение. Преписката е с вх. № ЦИК-07-10-4 от 22 март 2018 г. 
и това е преводът към вх. № ЦИК-07-10-3 от 20 март 2018 г. и касае 
скриптитула??,  включително  и  работната  група  по  изборните 
въпроси.  Но тъй  като  има  приложен материал,  предлагам го  сега 
само за запознаване. 

Това са моите доклади за днес по тази точка. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 
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Колеги, връщаме към точка трета: 
3.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.
И  по  повод  последна  преписка,  заповядайте,  госпожо 

Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  моля  да 

прегласуваме направеното гласуване за прегласуване, т.е. за отмяна 
на наше решение за заплащане на възнаграждение за дежурство на 
председателя  на  комисията  по  повод  разглеждани  материали  и 
въпроси,  свързани  с  местните  избори  по  време  на  насрочен 
референдум, по-скоро в предпоследния ден от периода, за който се е 
полагало еднократно възнаграждение. 

Направих  си  труда  да  прегледам  решенията,  които  сме 
вземали за определяне на възнаграждения за местни референдуми 
през периода 2017 г.  – 2018 г.  и преди това.  Няма никъде такава 
точка в решенията. Само в Решение № 4950 има въведена нова т. 5, в 
която пише, че за този период няма да се изплаща от Централната 
избирателна  комисия  възнаграждение  по  въпроси,  свързани  с 
местните  избори,  а  те  ще  покриват  от  възнагражденията,  които 
общините плащат за местните референдуми…

Извинявайте колеги, не съм присъствала на това заседание – 
за  мое  извинение,  защото  иначе  сигурно  щях  да  го  забележа. 
Колегата  Грозева,  която  принципно  пише  възнагражденията  на 
комисиите и следи тези въпроси, също не е присъствала. Бойкинова 
не е присъствала и не си спомням още кои колеги. (Реплики.) 

Можете да вземете решение. То потвърждава това,  което… 
(Реплики.) 

Не Бойкинова, извинявайте – Мария Мусорлиева. Връщам си 
думите  назад.  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева  не  е 
присъствала… (Реплики.) 

Аз считам, че е незаконосъобразно да се възлага на общините 
възнаграждението,  което  се  полага  на  общинските  избирателни 
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комисии  по  произвеждане  на  местни  избори,  тъй  като  смяната, 
прекратяване  на  пълномощия,  подготовката  на  тези  заседания, 
свързани  с  местните  избори,  не  могат  да  бъдат  възложени  на 
общините в общо възнаграждение за референдумите. Това смятам и 
съм  категорично  на  това  становище,  поради  което   ви   моля  да 
прегласуваме  отмяната  на  възнаграждението  за  дежурство.  Само 
това исках да кажа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  имам  въпрос  към  колегата 

Сидерова, тъй като виждам, че не съм се запознала с протокола по 
приемането  на  решението,  за  да  установя  дали  аз  като  член  на 
комисията, съм присъствала или не. Но моля, колега Сидерова, това 
решение, щом вече е обявено, предполагам, че е взето с две трети 
мнозинство от Централната избирателна комисия. Нали така? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма защо да отговоря, вие сама си 
знаете. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Сидерова, не виждам тогава 
защо  изнасяте  поименно  кой  член  е  гласувал  и  означава  ли,  че 
когато решенията се приемат според вас при отсъствието или при 
присъствието на някой от колегите, но при необходимото законово 
мнозинство, те са порочни, незаконосъобразни или по някакъв начин 
неправилни?...

Абсолютно  възразявам  срещу  такъв  прочит  и  такова 
становище  по  решенията,  които  са  приети  с  необходимото 
мнозинство от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Секунда,  госпожо  Сидерова.  Реплика,  втора  реплика.  Вие 

направихте изказване, направи ви реплика госпожа Ганчева, сега ви 
прави реплика госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, взимам отношение 
с  оглед на  тежката  квалификация за  незаконосъобразност  на  това 
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решение по отношение на  възнаграждението,  само за  да  кажа,  че 
първо,  за  да  се  приемат  решения  на  Централната  избирателна 
комисия, винаги има обосновка и най-вероятно и в този случай има 
такава обосновка. 

На второ място, не е законосъобразно за един и същи ден и 
можем да поставим този въпрос и на компетентните органи,  не е 
законосъобразно  в  един  и  същи  ден  да  се  получават  две 
възнаграждения. Във връзка с това с оглед на това, че се получава 
еднократно  възнаграждение,  обхващащо и  този  ден,  за  който  ден 
служител или член на общинската  избирателна  комисия получава 
възнаграждение  –  пак  повтарям,  е  незаконосъобразно   да  се 
получава и второ възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 
трета реплика. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз принципно съм съгласен с това, което 
каза госпожа Солакова, обаче считам, че то е неотносимо, в случая е 
и ирелевантно. Защо? – Защото спорът е за това едно наше решение, 
взето на заседание на Централната избирателна комисия, с номер, 
очевидно мотивирано – да, съгласен съм с нея. Но каквото и да е 
това решение, то не е обжалвано, не е отменено по какъвто и да е 
ред. Считам, че е абсолютен, изобщо ненужен е диспутът дали ние 
трябва  да  си  спазваме  това  решение.  И  още  по-малко  пък  в 
зависимост от това кои колеги са били на заседанието и кои не. 

Изобщо не считам, че трябва да се обсъжда този въпрос, след 
като има решение на ЦИК, което е твърде ясно. И макар всеки текст 
да  подлежи  на  тълкуване,  тук  няма  много  широк  диапазон  за 
тълкуване. Ясно е какво решение сме взели и единственият начин 
ние да не го спазваме, е да се започне процедура по отмяна на това 
решение, а не че някой не е съгласен, защото не е присъствал, заедно 
с други колеги, които – видиш ли, са стожери по тези въпроси и без 
тях не може да се вземе решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Ще ползвате ли дуплика? 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Изобщо  не  съм  казала,  че  нямате 
право да решавате в отсъствие на човек,  който примерно е бил в 
отпуск в този период. Разбира се, комисията продължава да работи. 

Но  е  създадена  противоречива  практика  –  противоречи 
включително и на Решение № 4958, което е взето на 12 януари, на 
следващия  ден,  и  на  всички  останали  решения  досега.  Отново 
подкрепям своето твърдение – това е също като лично убеждение, че 
не може върху общинския бюджет да се стоварват ангажименти на 
държавата, които са свързани с произвеждането на местни избори. 

Толкова. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)  
Уважаеми колеги, моля за внимание. 
Уважаеми  колеги,  постъпи  отново  процедура  по 

прегласуване, както сме имали в практиката си. Бих припомнила, че 
включително решения с номер сме прегласували по 4-5 пъти. 

Колеги,  в  момента  сме  в  процедура  на  прегласуване  и 
прегласуваме  предложението  на  госпожа  Бойкинова  да  не  се 
заплаща дежурството на 24 февруари. 

Колеги, подлагам на прегласуване предложението на госпожа 
Бойкинова... (Реплики.) 

Заповядайте за процедура. (Реплики.) 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

изцяло ваша председателска преценка е да ръководите заседанието, 
но тъй като лично по мое мнение има неяснота относно процедурите 
– какво да се подлага на гласуване, моля да подложим процедурата, 
която госпожа Сидерова направи за прегласуване, на гласуване. Така 
че ви моля да поставите на гласуване това предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  ще  го  направя,  въпреки  че  ние  имаме  малко  по-различна 
практика, но въпреки това приемам. 
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Колеги,  подлагам  процедурното  предложение  на  госпожа 
Сидерова  за  прегласуване  на  гласуване.  Гласуваме  процедурното 
предложение на госпожа Сидерова. 

Режим на гласуване. 
Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  4  (Камелия  Нейкова,  

Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова),  
против  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева).  

Уважаеми  колеги,  моля  за  внимание,  за  да  можем  да 
изчерпим точка трета. (Реплики.) 

Уважаеми  колеги,  за  да  изчерпим  точка  трета,  както  ви 
обещах,  имаше  процедурно  предложение  от  господин  Пенев,  а 
именно  да  прегласуваме  гласуваните  на  предходното  заседание 
възнаграждения по отношение на Перущица, Свищов, Пловдив. 

Колеги,  подлагам  както  и  преди  малко  на  гласуване 
процедурното предложение на господин Пенев да прегласуваме. 

Режим на гласуване. 
Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Владимир  Пенев, 

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, 
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова, Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева, Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 
Севинч  Солакова),  против  –  7  (Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева).  

Колеги, не получихме необходимото мнозинство. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам процедура: да внесем отново 

за разглеждане преписките за Свищов, Пещера и Перущица, предвид 
че  са  възникнали  нови  обстоятелства  след  разглеждането  и 
приемането на решение по тях, а именно Централната избирателна 
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комисия  има  свое  решение  по  аналогични  преписки  в  обратен 
смисъл.  С  оглед  уеднаквяване  практиката  на  ЦИК  ви  моля  да 
внесете  като председател,  както винаги сте призовавали да имаме 
еднаква  практика,  за  разглеждане  отново  на  тези  преписки. 
(Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 
предложението на госпожа Ганчева. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ганчева. 
Режим на гласуване. 
Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 
Цачев,  Севинч  Солакова),  против  –  10  (Бойчо  Арнаудов, Ерхан 
Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина Цанкова-Стефанова,  Мартин Райков,  Росица  
Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева). 

Уважаеми колеги, изчерпихме точка трета. 

Продължаваме с точка четвърта: 
4. Доклади по писма. 
Уважаеми колеги, по т. 4 давам думата на господин Баханов. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Много  ви  благодаря,  госпожо 

председател. 
Уважаеми  колеги,  на  вашето  внимание  вх.  №  НС-08-6  от 

14.03.2018 г. от Софийски градски съд – Наказателно отделение 20. 
Желаят  да  им  изпратим  информация  относно  едно  лице  –  Данка 
Стоянова  с  посочено  ЕГН,  дали  на  последните  проведени  в 
Република България избори е гласувала, и ако – да,  в коя секция, 
респективно неин последен известен адрес. Заседанието е насрочено 
за 26.03.2018  г. 

Вчера с колегата Сидерова изготвихме един текст на писмо, 
което ви предлагам – той е кратък, а именно във връзка с тяхното 
писмо ги информираме, че Централната избирателна комисия няма 
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достъп до Национална база данни „Население“, която се съхранява и 
попълва от ГД „ГРАО“ в МРРБ, откъдето могат да получат актуална 
справка за последния известен адрес на лицето. 

На  второ  място,  след  получаване  на  информация  относно 
последния известен адрес на лицето към момента на съставяне на 
избирателните списъци за проведените на 26 март 2017 г. избори за 
народни  представители,  справка  относно  това  дали  лицето  е 
гласувало и в коя секция могат да изискат от съответната община, 
където се съхраняват избирателните списъци. 

Това  е  предложението  ми за  текст  на  писмото.  Ако  имате 
друго и не сте съгласни, моля да направите своите предложения за 
изменения. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, с поправката в оперативен порядък подлагам на гласуване 
това писмо. 

Режим на гласуване. 
Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
Сега  давам  думата  на  господин  Пенев  за  свързан  доклад. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  на  електронната  поща  на 

Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  идентично  искане 
като докладваното от  колегата  Баханов.  То е  с  вх.  № НС-08-7 от 
20 март 2018 г. Искането е от съдията – докладчик на Наказателно 
отделение,  Десети  въззивен  състав  при  Софийски  градски  съд. 
Искането е за въззивно наказателно дало от общ характер № 714 от 
2018 г. По същия начин се иска информация за едно конкретно лице 
с  посочено  ЕГН:  дали  е  гласувало  на  последните  произведени 
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избори,  и  ако  –  да,  в  коя  секция,  респективно  какъв  е  неговият 
последен известен адрес. 

Предлагам ви да отговорим на това писмо по същия начин, 
както беше предложението на колегата Баханов.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли 
други мнения, колеги? – Няма. 

Режим на гласуване, моля. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
Заповядайте за друг доклад. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  припомням  преписка, 

постъпила в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-04-01-3 
от 26 февруари 2018  г., която беше постъпила на електронната поща 
на  Централната  избирателна  комисия  и  е  във  връзка  с  покана  от 
Националния  избирателен  институт  на  Мексико  за  участие  на 
чуждестранни  наблюдатели  на  изборния  процес  в  Мексико. 
Впоследствие тази покана постъпи и в оригинал с вх. № ЦИК-04-01-
3/1 от 28 февруари 2018 г. Преводът на материалите по преписката е 
постъпили с вх. № ЦИК-04-01-3/2 от 1 март 2018 г. 

От приложените материали е видно, че е отправена покана, 
която е не само до България, а и до всички страни с молба и да бъде 
предоставена  на  различни  органи  и  организации,  които  могат  да 
имат  интерес.  Касае  се  за  акредитиране  на  представители  за 
наблюдение на изборния процес за периода 2017 г. – 2018 г., като 
акредитацията следва да се извърши до 20 юни 2018 г. Подробно са 
разписани какъв е редът за извършване на акредитацията, какви са 
дейностите на чуждестранните посетители, задължения и т.н. 
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В  т.  15  от  раздел  първи  на  предоставената  информация 
изрично  е  посочено,  че  акредитираните  чуждестранни посетители 
ще бъдат отговорни за своето собствено финансиране и за покриване 
на  всички  разходи,  свързани  с  транспорт,  престой  и  дейност  в 
Мексико. 

Аз предлагам на този етап да остане за сведение и ако има 
други предложения – срокът е до 20 юни, след това ще върна на 
доклад преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, следващ докладчик е госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моята папка за днешното 

заседание е проектът на писмо до Комисията за защита на личните 
данни, което ви докладвах на предходното заседание във връзка с 
подадена при тях жалба от едно лице за неправомерно използване на 
личните му данни на интернет страницата на районната избирателна 
комисия – Благоевград, за изборите за президент и вицепрезидент, 
които са произведени през 2016 г. 

Аз  ви  предлагам  да  изпратим  на  Комисията  за  защита  на 
личните данни този  отговор, който съм ви представила, а именно 
въз  основа на  публикуваните решения на  РИК каква информация 
съдържат, и че ако искат относими по случая доказателства, те могат 
да  бъдат  изискани  от  областната  администрация  в  Благоевград, 
която съгласно Изборния кодекс съхранява книжата и материалите 
на тази районна избирателна комисия. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това писмо. 
Режим на гласуване. 
Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
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Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 2 (Ивайло Ивков, Мартин 
Райков).  

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  докладна  записка  вх. 

№ ЦИК-09-37 от 21 март 2018 г. от госпожа Манолова – директор на 
Дирекция „Администрация“, ви докладвам проект на договор между 
Централната избирателна комисия и Британския съвет, за обучение 
по английски език на двете групи. За продължаване на обучението 
имаме протоколно решение от 15 март 2018 г. – да бъде продължено. 

В  докладната  е  посочено,  че  не  се  налага  провеждане  на 
процедура по Закона за обществените поръчки, както и че цената на 
договора,  който  предстои  да  бъде  сключен,  е  намалена  спрямо 
предходните  договори.  Така  че  ви  предлагам  да  одобрим 
сключването  на  този  договор  и  да  упълномощим  председателя  и 
госпожа  Пеовска  да  го  подпишат  за  Централната  избирателна 
комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16, против – 2… 
Системата  отчита,  че  колегата  Ганчева  не  е  в  залата.  Ако 

може, да прегласуваме. 
Уважаеми  колеги,  налага  се  прегласуване,  тъй  като  не  за 

всички, които са в залата, машинката е установила гласуването им. 
Колеги, режим на гласуване - прегласуваме. 
Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 2 (Ивайло Ивков, Мартин 
Райков).  
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Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Цанева. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-48 от 

20 март 2018 г., пристигнало по електронната поща. За сведение ви 
го  докладвам.  То  е  от  Центъра  за  публична  международна 
администрация.  Информация,  с  която  ни  уведомяват,  че  ще  се 
провеждат обучения през летните месеци. 

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ЦИК-04-01-10/1  от  20  март 
2018 г.,  което  ви  докладвах.  Това  е  информацията  за  участие  на 
краткосрочни наблюдатели в Черна гора за президентските избори, 
като  тази  информация  е  от  ОССЕ  и  Службата  за  демократични 
институции и  права  на  човека.  Тогава  приехме,  че  ще обсъдим в 
работен порядък и също така ще направя връзка и с Министерството 
на външните работи. 

Затова сега ви информирам, че по принцип тази покана, която 
е  от  ОССЕ,  тя  по-скоро  е  насочена  към  неправителствените 
организации.  Затова  ще  ви  помоля  да  погледнете  в  днешно 
заседание в папката с моите инициали. Изготвила съм едно писмо до 
Министерството  на  външните  работи.  Имам  една  молба  да  го 
погледнете,  тъй  като  ако  приемем  тази  практика  да  изпращаме 
писма  до  Министерството  на  външните  работи  за  последващи 
участия като наблюдатели на комисията, това ще бъде като образец. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване това писмо. 

Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Ивилина Алексиева-Робинсън,  Йорданка Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  
Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  3  (Ерхан 
Чаушев, Ивайло Ивков, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
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Колеги,  да  препратим  поканата  от  ОССЕ  до 
неправителствените  организации  в  Обществения  съвет.  Моля  да 
гласуваме. 

Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  4  (Ивайло  Ивков,  Камелия 
Нейкова, Мартин Райков, Росица Матева).  

Предложението се приема. 
Следващ докладчик е госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, първо да започна с писмото, 

което отложихме  от предишното заседание за днешното, за да се 
публикува във вътрешната мрежа, с вх.  № ЦИК-02-15 от 16 март 
2018  г.  от  главния  счетоводител  на  Народното  събрание.  Имаме 
справка и оправдателни счетоводни документи за м. януари 2018 г. 
Дължимата сума е 4233,07 лв. Тази преписка да бъде предоставена 
на счетоводството за проверка и в случай че всички документи са 
наред,  да  бъде  изплатено,  така  както  е  по  споразумението  и  на 
практика. 

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-38 от 22 март 2018 г. – 
докладна записка от госпожа Манолова относно проект на заповед за 
оправомощаване  на  служители  от  Дирекция  „Администрация“, 
които  да  отговарят  за  процеса  по  попълване  на  въпросника  и 
изпращане  на  доклада  за  състоянието  на  системите  за  финансово 
управление  и  контрол  за  2017  г.  в  ЦИК  по  електронен  път  и 
определяне  на  работна  група  за  попълване  на  въпросника  и 
изготвяне на доклада. 

Колеги, към докладната записка има приложен и проект на 
заповед.  Заповедта  е  изготвена  във  връзка  с  чл.  8  от  Закона  за 
финансовото  управление  и  контрол  в  публичния  сектор.  Редът  за 
предоставянето  на  тази  информация  като  попълнен  въпросник  и 
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доклад  от  първостепенните  разпоредители  с  бюджет  е  уреден  в 
Наредбата  за  формата,  съдържанието,  реда  и  сроковете  за 
представяне  на  информация  по  чл.  8  от  Закона  за  финансовото 
управление  и  контрол  в  публичния  сектор.  Първостепенните 
разпоредители с бюджет до 31 март на съответната година трябва да 
представят  попълнен  въпросник,  утвърден  от  министъра  на 
финансите, публикуван на интернет страницата на Министерството 
на финансите и изпратен до първостепенните разпоредители. 

Заедно с  въпросника трябва да  се  изготви и  доклад,  който 
съдържа и една допълнителна част за съответствие с нормативните 
изисквания  на  попълнените  документи,  изготвен  от  одитор,  а  ако 
няма такъв одитор, изрично е посочено това обстоятелство да бъде 
отбелязано. 

За  първи  път  тази  година  въпросникът  ще  се  изпраща  по 
електронен  път  с  електронен  подпис  от  оторизиран  служител  от 
съответната администрация на първостепенния разпоредител. Затова 
вече има обособена и рубрика на страницата на Министерството на 
финансите. 

Предлага  се  да  се  определят  като  отговорни служители по 
попълване на въпросника и изготвяне на доклада за състоянието на 
системите за финансово управление и контрол госпожа Манолова – 
директор  на  Дирекция  „Администрация“,  Николай  Желязков  – 
главен  юрисконсулт  и  Жасмина  Пеовска  –  счетоводител  в 
администрацията. Като отговорни служители за изпращането на тези 
документи по електронен път с електронен подпис, са определени 
Николай Желязков като титуляр, а при негово отсъствие – госпожа 
Тихолова – експерт ИКТ. 

В заповедта се предвижда копие да се прикачи и изпрати при 
регистрацията  в  уеб  базирания  модул  „Годишно  докладване“  в 
Министерството на финансите. 

Предлагам така както са определени служителите, те да бъдат 
отговорните  за  попълването  на  въпросника  и  изготвянето  на 
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доклада,  и госпожа Алексиева да издаде такава заповед в срок да 
бъдат представени изготвените документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Имам  въпрос  към  докладчика. 

Предполагам, че госпожа Солакова е запозната. 
Това писмо с вх. № ЦИК-04-44 от 6.11.2017 г. е получено в 

ЦИК. Не ми става ясно – може би докладчикът знае, защо чак сега 
ни се предлага тази докладна и заповед с оглед, че е пристигнало на 
6.11.2017  г.  писмото,  от  което  е  видно,  че  имаме  някакви 
задължения, а крайният срок е 31 март. 

Въпросът  ми  не  е  към  докладчика,  а  просто  дали  знае 
подробности относно писмото. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Писмото е пристигнало на 6 ноември 
2017 г. и всички главни счетоводители знаят за тези задължения на 
първостепенните  разпоредители.  Това  задължение  произтича  от 
закон и всяка година до този момент в същия срок се представят 
такива  документи.  Във  връзка  с  това  считам,  че  е  съвсем 
навременно. В момента с оглед и на лицата, които са наети, за да 
подпомагат  дейността  в  счетоводството,  ще  бъде  изготвен 
въпросникът  и  докладът.  С  въпросника  служителите  в 
счетоводството са запознати, включително и госпожа Манолова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

(Реплики.) 
Колеги, отменям гласуването. (Коментари и уточнения извън 

микрофона.)
Колеги, правим допълнение в предложената заповед – в т. 1 

да  се  определи  срок:  сряда,  28.03.2018  г.  за  подготовка  на  този 
въпросник и доклад. 

Колеги, с това допълнение подлагам на гласуване заповедта. 
Режим на гласуване. 
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Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Бойчо  Арнаудов,  
Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– 2 (Владимир Пенев, Мария Мусорлиева).  

Предложението се приема. 
Заповядайте за отрицателен вот. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: За мене всякакви допълнения към 

тази  заповед  са  закъснели,  защото  е  трябвало  всичко  да  бъде 
изготвено към единадесети месец, както се разбра или дванадесети 
месец 2017 г., когато е имало титуляр в счетоводството. Сега след 
бъдещите конкурси, който и нов човек да дойде и хората, които ни 
подпомагат, за мен не са в състояние да изготвят каквото и да било. 
Така мисля. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  една  стара 

преписка, която ви докладвах за сведение и вчера беше обсъдена на 
работно заседание. 

Моля да погледнете вх. № МИ-04-1 от 20 февруари 2018 г. 
Това  е  писмо  от  Министерството  на  финансите,  подписано  от 
заместник-министър,  с  приложено  искане  от  кмета  на  Генерал 
Тошево за възстановяване на осигурителните вноски за членовете на 
общинската  избирателна  комисия  и  на  секционните  избирателни 
комисии по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното 
осигуряване,  по  изплатено  възнаграждение  за  организиране  и 
произвеждане на местен референдум. 

В  решението  на  Централната  избирателна  комисия  е 
предвидено  осигурителните  вноски  да  бъдат  за  сметка  на 
Републиканския  бюджет,  а  възнагражденията  на  членовете  на 
общинската  избирателна  комисия  –  Генерал  Тошево,  и  на 
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секционните  избирателни  комисии  са  за  сметка  на  общинския 
бюджет. Решението е № 4916-НР от 16 ноември 2017 г. 

Министерството  на  финансите  ни  го  изпраща  по 
компетентност, но вчера на работното заседание обсъдихме, че това 
е писмо, по повод на което имахме и разговори с колегите, които 
участваха в работното заседание, че този въпрос трябва да бъде на 
вниманието  на  Централната  избирателна  комисия   в  рамките  на 
бюджетната  процедура,  както  по  изготвяне  на  предложението  за 
проект на бюджет на Централната избирателна комисия да го имаме 
предвид, така и евентуално да изпратим едно писмо за напомняне и 
обръщане  на  вниманието  на  всички  кметове  на  общини  пак  в 
рамките  на  тази  бюджетна  процедура  за  2019  г.,  и  те  да  имат 
предвид  да  правят  съответните  искания  пред  министъра  на 
финансите  за  предвиждане  на  средства  за  евентуални  местни 
референдуми и частични и нови избори. 

На  вчерашното  заседание  се  уточнихме,  че  на  община 
Генерал Тошево ще изпратим едно писмо, в което ние ще уточним и 
ще  кажем,  че  такива  средства  по  бюджета  на  Централната 
избирателна комисия не са  предвидени,  и те следва в рамките на 
бюджетната  процедура  да  направят  съответните  искания  за 
предвиждане  на  средства  за  обезпечаване  на  такива  разходи  от 
страна на общинската администрация. 

На този етап ви предлагам само проекта на писмо до Генерал 
Тошево, а на следващото заседание ще ви предложа проект на писмо 
до всички кметове на общини.  И пак казвам:  и ние ще го имаме 
предвид  при  изготвянето  на  проекта  на  бюджет  на  Централната 
избирателна комисия. 

В момента на доклад обаче си давам сметка, че в Централната 
избирателна комисия ние сме получили – щях да кажа оригинали, но 
те са заверени копия, не са оригинали. При това положение не правя 
предложение за връщане на документи в община Генерал Тошево, а 
само  да  ги  уведомим  с  това  писмо,  че  средства  предвидени  по 
бюджета  на  ЦИК няма,  поради  което не  можем да  удовлетворим 
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тяхното  искане  за  възстановяване  на  изплатените  осигурителни 
вноски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  по  писмото  до  Генерал  Тошево?  –  Не  виждам 

коментари. 
Колеги, подлагам на гласуване това писмо. 
Режим на гласуване. 
Гласували  21  членове  на  ЦИК:  за  –  21  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

проведената вчера среща с председателя на Народното събрание, със 
заместник-председател  и  главен  секретар  на  Народното  събрание, 
предлагам  да  изпратим  едно  писмо  до  „Информационно 
обслужване“ АД. Проектът на писмото е във вътрешната мрежа в 
папка „Сграда ЦИК“.  В писмото да поискаме – и може би ще се 
наложи  малка  редакция  в  този  проект,  информация  относно 
изискванията  за  обезпечаване  на  сигурността  по  отношение  на 
компютърната  обработка  на  данните  от  произведени  избори  при 
въвеждане на протоколите първично на районните и на общинските 
избирателни  комисии,  и  вторичното  въвеждане,  повторното 
въвеждане  на  протоколите  на  секционните  избирателни  комисии, 
както и въвеждането на получените протоколи от  секциите извън 
страната. С оглед на това да се съобразим с тези изисквания и те да 
бъдат допълнително посочени в нашето писмо, с което ще направим 
заявка  за  необходимите  помещения  или  сграда  за  Централната 
избирателна комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само да допълня госпожа Солакова 
с оглед на яснота. Всъщност споразумението, което в устен разговор 
беше  направено,  е  в  следния  смисъл:  ние  да  изпратим  писмо  с 
изискванията  си  с  копие  до  госпожа  председателя  на  Народното 
събрание, а вече те пък да ни съдействат, изпращайки също писма 
към службите да си дадат ясни изисквания относно сигурността на 
сградата. (Реплики, обсъждане.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  госпожа  Солакова,  госпожа  Мусорлиева  и  вие  ми 
припомнихте,  че  ви  предоставих  информация  при  работно 
обсъждане,  а  не  в  рамките  на  заседанието  на  Централната 
избирателна комисия. И докато се запознавате с писмото, използвам 
случая да ви информирам за резултата от проведената вчера среща с 
госпожа Караянчева – председател на Народното събрание, господин 
Христов – заместник-председател на Народното събрание, и главния 
секретар на Народното събрание. 

Както вече стана ясно, срещата беше по повод намиране на 
трайно решение  за  помещенията,  които  ще използва  Централната 
избирателна комисия, с оглед и необходимостта от извършване на 
ремонт  и  реконструиране  на  сградата  на  Народното  събрание. 
Госпожа  Караянчева  и  господин  Христов  проявиха  разбиране  и 
оцениха  положително нашите  усилия  да  извършваме  огледи  и  да 
търсим сграда. 

Ние  представихме  информация  за  полученото  писмо  от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от 
областния  управител  с  шест  предложени  сгради,  на  които  сме 
извършили  огледи.  Също  така  и  за  други  сгради,  на  които  сме 
извършили огледи. Ние, както и експерти от МВР, ДАНС и НСО. 
Като информирахме, че на този етап нямаме положителна оценка по 
отношение на нито една от сградите, които сме оглеждали от страна 
на осигуряването на сигурност. 
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С оглед на този факт представителите на Народното събрание 
демонстрираха желание да ни подпомогнат в процеса на търсене на 
трайно решение за нуждите на Централната избирателна комисия. И 
тук това, което госпожа Мусорлиева каза, ние трябва да си изготвим 
нашите нужди и искания, както и на преброителя – изпълнителя на 
дейностите по компютърна обработка на данните от гласуването, а 
вече специализираните служби, които госпожа Мусорлиева посочи, 
да ни дадат и една обща характеристика за нуждите от осигуряване 
на  сигурността  на  изборния  процес  –  организацията  и 
произвеждането  на  изборите  и  приемането  на  резултатите  от 
изборите, като Народното събрание ще изиска от тях на базата на 
писмото,  което  ние  ще  изпратим  в  копие  пълна  информация  за 
справки  и  срокове,  за  да  може  да  има  една  пълна  картина  на 
необходимостите  и  след  това  да  ни  съдействат  за  намирането  на 
сграда,  която  наистина  отговаря  на  нашите  потребности  по 
организация и произвеждане на избори и отчитане на резултатите. 

Да се върнем към писмото, колеги. Имаме ли коментари? – 
Не виждам. 

Колеги подлагам на гласуване това писмо. 
Режим на гласуване. 
Гласували  21  членове  на  ЦИК:  за  –  21  (Бойчо  Арнаудов,  

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

Приема се. 
Продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, демонстрирам и аз 

разбиране по въпроса за помощта, която се демонстрира, че ще ни 
бъде оказана за намирането на трайно решение. 
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Само напомням, че в папка „Покани“ има една публикувана 
покана  за  семинари.  Тъй като  резолюцията  е  съгласно  предходна 
резолюция, може би е докладвана вече. Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, следващ докладчик по тази точка е госпожа Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  преписка  с  вх. 

№ ЦИК-07-204-6  от  22  март  2018  г.,  която  ми е  преразпределена 
днес от председателя.  Това е  писмо от Националната избирателна 
комисия  на  Корея,  които  както  знаете  организират  участието  в 
Шестото заседание на Изпълнителния съвет на A-WEB във Фиджи. 
Госпожо председател,  аз  не  открих кога  ще се  провежда,  с  оглед 
отговора,  който  трябва  да  върнем  евентуално  като  становище  на 
българската  Централна  избирателна  комисия,  но  колеги,  с  това 
писмо ни се изпращат предложения за промени в устава на A-WEB, 
които ще бъдат обсъдени на това заседание на Изпълнителния съвет 
на  Асоциацията,  което  ще  бъде  проведено  във  Фиджи,  и  ние  би 
следвало да изразим нашето становище, тъй като наш представител 
няма да има в това заседание на място. 

В  момента  ви  го  докладвам  за  сведение,  тъй  като  не  съм 
имала възможност да се запозная с предложенията и ще ви моля – 
във вътрешната мрежа, в папката с моите инициали са качени така 
изпратените предложения, които са преведени на български език, и 
ще  предложа  по-нататъшно  обсъждане  може  би  на  следващо 
заседание, след като се запозная с тези предложения, с предходните 
такива, които бяха доведени до вашето внимание и бяха обсъдени от 
Централната избирателна комисия, и ние изразихме становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожа Мусорлиева. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, само за сведение 

да ви кажа за течащите конкурси, специално за главен счетоводител. 
За  сведение  ви  уведомявам,  че  трябва  да  качим  обявление  за 
преминал първи етап на процедурата, а именно: 
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„Документи за участие в конкурса за заемане на длъжността 
„Главен  счетоводител“  в  администрацията  на  ЦИК,  са  подали 
четирима  кандидати,  посочени  по  реда  на  постъпването  на 
заявлението им“  (който държи, да се запознае с имената). 

Комисията разгледа документите на кандидатите за участие в 
подбора за заемане на длъжността. Всички кандидати са подали в 
срок  изискуемите  съгласно  обявата  за  подбора  документи. 
Кандидатите,  които  отговарят  на  минималните  изисквания  за 
заемане на длъжността, така както сме ги посочили, са трима, без 
един. 

И ви предлагам: Списъкът с допуснатите кандидати ще бъде 
публикуван на официалната интернет страница на ЦИК на 23 март 
2018 г. След това имаме една седмица, в която трябва да се състои 
конкурсът. 

И  комисията  реши:  Решаването  на  теста  и  интервюто  с 
допуснатите до следващия етап на подбора кандидати, решаване на 
тест, да се проведе на 2 април 2018 г. – понеделник, от 13,00 ч. в 
сградата  на  „Княз  Александър  І“,  етаж  първи,  в  Централната 
избирателна комисия. 

Заседанието ни вчера приключи в 12,45 ч.  и ще ви кажа и 
допълнителни сведения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  комисията  по  подбора  за 

финансов  контрольор  също  проведе  своето  заседание  на  20  март 
2018 г. Разгледахме всички постъпили предложения – те бяха осем, 
т.е.  осем кандидати. От тези осем кандидати, петима отговарят на 
минималните изисквания  за  заемане на  длъжността,  поради което 
допускаме петима участници в следващия етап на процедурата. 

Комисията взе решение на 26 март 2018 г. да се публикува 
съобщението  за  провеждане  на  следващия  етап  от  процедурата, 
който да бъде на 3 април 2018 г. от 13,00 г., когато да се проведе 
решаването на теста. И веднага след него интервюто с кандидатите, 
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които  са  решили  теста,  съобразно  утвърдената  от  Централната 
избирателна комисия Методика за оценяване. 

Съобщението ще бъде публикувано на 26 март 2018 г., за да 
бъде спазен срокът от седем работни дни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Пенев. 

Госпожа Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз се връщам като докладчик само 

за  да  уведомя  колегите,  които  не  присъстваха  на  работното 
обсъждане  вчера,  че  писмото  от  госпожа  Клара  Молас  вчера  в 
работен порядък беше обсъдено с част от комисията. И сме стигнали 
почти  на  половината  на  материала.  Благодаря  на  колегите,  които 
присъстваха  и  може  би  другата  седмица,  ако  председателката  го 
включи в работни обсъждания, ще имаме готовност да предложим 
проект на отговор. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, следващ 
докладчик е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-02-9 
от  14.03.2018  г.  в  Централната  избирателна  комисия  от  Пето 
районно е дошло искане за предоставяне в оригинал на списъка на 
избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за 
президент и вицепрезидент на 06.11.2016 г. в подкрепа на кандидата 
за президент Диана Димитрова и Габриел Герасимов, в който списък 
под посочен номер фигурира Пенка Михайлова с посочено ЕГН, и 
им е необходим за изготвянето на съдебно-графологична експертиза. 

Предоставяме им заверено ксерокопие, като им указваме, че с 
оригинала могат да се запознаят в Централната избирателна комисия 
след  предварителна  уговорка  със  Стоян  Русинов  на  посочен 
телефон. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме  към разглеждането  на  точка  пета  от  дневния 
ред: 

5. Проекти на писма до СДВР и прокуратури. 
Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  моля  да  видите  писмо и  да  го 

гласуваме,  за  да  го  изпратим  до  Софийска  градска  прокуратура, 
Следствен отдел,  което е отговор на две получени писма с вх.  №
№ НР-09-20  от  08.03.2018  г.,  и  НР-09-21  от  08.03.2018  г. 
Изчерпателно  сме  отговорили  на  въпросите  и  сме  приложили 
необходимите  документи.  (Коментари  и  уточнения  извън 
микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  има  предложение  за  изпращане  на  писмо.  Видяхте 
съдържанието му. 

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмото. 
Режим на гласуване. 
Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Заповядайте, господин Баханов. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-02-

10 от 19.03.2018  г. от Районното управление в Петрич искат да им 
предоставим в оригинал целия избирателен списък с допълнителната 
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страница на Секция № 38 във Великобритания - Лондон Сътън, с 
който  е  било  извършено  гласуването  в  изборите  за  президент  и 
вицепрезидент  на  6-ти  и  13-ти,  както  и  списък  на  членовете  на 
секционната  избирателна  комисия  в  същата  секция  с  данни  три 
имена, адрес, връзки и т.н. 

Колеги, единият вариант е да им предоставим целия списък 
не  знам  от  колко  страници  е.  Предполагам,  че  става  въпрос  за 
конкретно лице или за няколко лица,  но предлагам,  въпреки че  е 
написано “С оглед кратките срокове за проверка, молим за спешен 
отговор“, да ги попитаме конкретно за кое име става въпрос, за кое 
лице – било в основния списък, било в допълнителния, и тогава да 
им  отговорим  и  да  им  изпратим  конкретна  страница,  а  не  целия 
избирателен списък от секцията в Лондон, както и допълнителния 
списък. 

Това е едното ми предложение. Ако не, да им изпратим целия 
списък, съдържащ всичките имена.  (Коментари и уточнения извън  
микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  в 
оперативен  порядък  ще  се  опитаме  да  уточним  лицата,  за  които 
става дума, за да върнем отговор за тях. 

Колеги, преминаваме към точка шеста: 
6. Доклади относно постановления на прокуратури. 
Заповядайте, господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  писмо  от  Районна 

прокуратура – Габрово. Входящият номер на писмото е НР-09-34 от 
19 март 2018 г. Към писмото е приложено постановление от 14 март 
2018 г. на Районна прокуратура – Габрово, с което се отказва да се 
образува наказателно производство. 

Преписката  е  образувана  по  сигнал  на  Централната 
избирателна комисия и е по отношение на лица, които са гласували в 
нарушение  на  разпоредбите  на  Изборния  кодекс,  в  националния 
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референдум на 6 ноември 2016  г.  Касае се за лице, което е било 
поставено  под  пълно  запрещение,  като  за  негов  настойник  е 
определена  майка му.  Същият  е  гласувал на  6  ноември 2016 г.  в 
референдума в секция № 54 в община Габрово. 

В хода на проверката са снети обяснения от председателя на 
секционната  избирателна  комисия,  както  и  от  административния 
отговорник  на тази секция. От обясненията на майката на това лице 
е видно, че синът й е допуснат да гласува без никой да констатира, 
че той няма право да гласува и същият е вписан в допълнителния 
списък. 

Същите  обяснения  дават  както  председателката  на 
комисията, така и административният отговорник, тъй като тя казва, 
че списъкът с лицата, които нямат право да гласуват, се е намирал в 
секционната избирателна комисия. 

От събраните данни в хода на тази проверка в крайна сметка 
прокурорът  по  преписката  стига  до  извода,  че  се  стига  до 
допускането на това лице да гласува без да има правото да гласува в 
секция 54, е вследствие на неизпълнение на задълженията от страна 
на  членовете  на  секционната  избирателна  комисия.  Също  така 
прокурорът  посочва  в  постановлението,  че  няма  умисъл  в 
действията  на  лицето,  което  е  гласувало  в  референдума,  поради 
което  отказва  да  започне  наказателно  производство  и  прекратява 
преписката. 

Аз споделям изводите на прокурора, поради което предлагам 
това постановление да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Не виждам други становища. 

Колеги, отиваме към последни доклади по точка: 
7. Разни. 
Колеги, първи докладчик съм аз. 
Във вътрешната мрежа е  публикувана № ЦИК-07-209-15 от 

22.03.2018 г.  Това е  преписката,  която  ви докладвах  на  миналото 
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заседание  със  същия индекс,  но № 14.  Преводът  на  преписката  с 
благодарност  от  Централната  избирателна  комисия  на  Грузия  за 
активното  участие  в  Осмата  среща на  органите  за  управление  на 
избори, проведена в Грузия между 28 февруари и 1 март 2018 г.  

За сведение, колеги. 
На второ място,  във вътрешната  мрежа в  моята  папка има 

проект на договор с госпожа Валерия Бончева.  Колеги, предлагам 
ви,  както  обсъдихме  и  в  оперативен  порядък,  да  сключим  този 
договор за срок от два месеца от днес и с възнаграждение 3000 лв. 
(Обсъждане на договора без микрофон.)

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Предлагам  в  т.  1.6.  Текущи 

счетоводни  справки  –  добре.  Но  това  „както  и  други  дейности, 
възникнали  по  повод  на  счетоводната  отчетност“  –  особено  със 
стара дата, да отпадне. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  този  договор  с  това 

възнаграждение  и  с  корекциите,  предложени  от  госпожа 
Мусорлиева, като срокът остава „не по-късно от…“ и техническите 
корекции. 

Режим на гласуване, колеги. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  9  (Бойчо  Арнаудов,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  –  4 
(Владимир  Пенев,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  
Матева).  

Предложението се приема. 
Заповядайте за отрицателен вот. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Гласувах  против  –  не  против 

собственото  си  предложение,  а  против  сключването  на  такива 
договори изобщо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги,  и  последен  доклад  за  днес.  Записани  сме  доста 
колеги за този доклад, но сме малко, затова бих искала да го направя 
изключително кратко. 

Колеги,  една  немалка  част  от  нас  бяха  наблюдатели  на 
президентските  избори  в  Руската  федерация.  Донесли  сме 
материали, с които ще се запознаете подробно, колеги. 

Онова, което на мен ми направи впечатление – положително 
впечатление,  беше изградената  им вътрешна система за  обмен на 
данни с резултати от изборите, която обхваща територията на цяла 
Русия – 11 часови пояса, и не е интернет базирана, колеги. Това е 
вътрешна държавна система, изградена от държавата. Тя позволява в 
реално  време  да  се  виждат  предварителните  резултати  при 
обработката  на  протоколите  и  в  реално  време  да  се  отчитат 
гласовете, дадени за различните кандидати. 

На второ място, ми направи впечатление тяхната система с 
камери  във  всички  секционни  избирателни  комисии,  при  което 
камерите се включват от деня преди изборите и се изключват в деня 
след  отчитане  на  резултатите.  Така  наблюдатели  и  всички 
заинтересувани страни биха могли да гледат както на място, така и 
посредством  интернет  да  гледат  развитието  на  действията  на 
изборния процес във всяка една секция – разбира се, от разстояние и 
със  защита  тайната  на  вота  и  защита  на  лицата  и  техните  лични 
данни. Могат да следят, могат да упражняват мониторинг върху този 
процес. 

Това  бяха  две  от  нещата,  които  ми  направиха  голямо 
впечатление. 

Оттам-насетне,  колеги,  цялото  наблюдение  включваше 
участие в пресконференции на Централната избирателна комисия на 
Руската федерация в деня преди изборния ден, в края на изборния 
ден, както и в деня следващ изборния ден. 

И  наблюдения  на  три  секции,  като  в  едната  от  секциите 
наблюдението  беше  при  откриването  на  секцията  –  тя  беше  в 
Москва,  а  другите  секции,  които  наблюдавахме,  бяха  извън 
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Москва – мисля, че Истра се наричаше мястото. Там бяхме заведени 
и в териториална избирателна комисия. 

Материалите, които се подготвят за избирателите, приличат 
на  нашите  материали.  Имам  предвид,  че  всяка  една  Централна 
избирателна комисия очевидно знае по какъв начин и начините ни са 
много близки както в Русия, така и в други централни избирателни 
комисии,  за  провеждане  на  предизборна  кампания.  Имаше 
достатъчно много обявления от страна на Централната избирателна 
комисия  за  предстоящите  избори.  Имаше  достатъчно  много 
указания,  както  и  ние  поставяме,  за  това  как  се  гласува,  кои  са 
забраните, кои са правата и кои са задълженията на избирателите. 

Ще помоля, ако искат колегите, да ме допълнят. 
Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, първо искам да ви 

кажа,  че  в  папка  „Заседания“,  подпапка  „Снимки  събития“, 
подподпапка  „Избори  в  Русия“  има  снимков  материал  от  нашето 
посещение  в  две  от  секциите  за  гласуване  в  Истра.  Може  да  ги 
прегледате и да се запознаете с тях. 

Да  добавя  също  така,  че  на  мен  силно  впечатление  ми 
направиха  техните урни за гласуване, които са с едни електронни 
устройства  горе,  които са  част  от  тази система,  за  която госпожа 
председателката  каза.  В  момента  на  подаване  на  бюлетината  се 
отчита  избирателната  активност  плюс  се  извършва  и  самото 
преброяване  на  гласа.  Тоест,  в  Централната  избирателна  комисия 
във всеки един момент имат абсолютно точна информация как върви 
гласуването  и  колко  са  подадените  гласове  за  различните 
претенденти. (Реплики.) 

Те не го обявяват, но имат тази информация. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, да уточня. По време на деня информацията е за активността. 
След приключването на деня, информацията е за резултатите. 

Заповядайте. 
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Тази  система  не  е  в  ЦИК.  Тя  е 
държавна система, отделна структура и информацията започва да се 
излъчва след края на изборния ден.  По време на изборния ден са 
пристигнали резултатите, но те не се излъчват и не се оповестяват. И 
самата ЦИК не ги знае. Като обявят края на изборния ден, включват 
системата  и  започват  да  пристигат  по  поредността,  по  която  са 
пристигнали. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Има  ли  контрол  за  изтичане  на 
информация? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  В  какъв  смисъл  за  изтичане  на 
информация? Не изтече…

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Въпросът  е  дали  Централната 
избирателна  комисия  има  възможност  да  контролира  тази 
информация,  така  че  да  не изтече  към заинтересовани субекти.  В 
сървър на независим орган. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В сървър. 
Не  е  изтекла  информация през  целия  ден,  защото  ние  сме 

следили.  Това  се  прилага  за  първи  път  при  тях  в  пълен  обем. 
Съобщиха ни, че вече 80 на сто от избирателите гласуват – това са 
по същество преброителни машини. Не се предава информация през 
време на деня.  Информацията се предава след 20 ч.  Дори за най-
отдалечените  секции,  в  които  е  приключило  гласуването  12  часа 
преди това, информацията се подава в 20 ч. И се включва системата 
в ЦИК в 20 ч. 

Бидейки на пресконференцията  след края на изборния ден, 
ние бяхме свидетели на включването на системата и започване на 
подаването на резултатите.  В Централната избирателна комисия е 
направена една дълга голяма стена за всеки един избирателен район. 
Системата се отключва в 20 ч. след края на изборния ден. 

Имаше съобщение, че е имало от 15 страни опити да се бъгне 
системата, не са успели. 

Нещо, което аз искам да добавя. Направи ми впечатление, че 
тъй като в Русия има обявен единен ден за избори всяка година и 
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само президентските избори са на друга дата, всякакъв вид избори, 
каквито се произвеждат през годината, са на една определена дата. 
Техните секционни комисии са с мандат петгодишен, но те работят 
два  месеца  преди  изборите  до  предаване  на  резултатите.  Те 
отговарят  и  за  избирателните  списъци.  На  мене  това  ми  направи 
впечатление. 

И освен това, че в тяхната система на избирателни комисии 
имат и членове със съвещателен глас, които са представителите на 
партии. Иначе комисиите се формират, както е при нас, но има и 
такива, които са представители на партии със съвещателен глас, и в 
ЦИК специално. 

И друго, което е по-различно от нашата система? – Всъщност 
това е. Иначе всички останали правила, както каза председателката, 
са почти като нашите. По-различното е, че нямаше толкова плакати 
и агитация по улиците. По целия път от Шереметиево до Москва сме 
видели общо пет агитации, но по целия път я имаше разяснителната 
кампания  на  Централната  избирателна  комисия  и  призив  към 
гражданите да гласуват, заедно с логото на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  мисля,  че 
прекъснахме господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз щях да кажа за видеонаблюдението. 
Имаше по две камери във всяка избирателна секция и те покриваха 
цялото  помещение,  но  бяха  насочени  предимно  към  комисиите. 
Гледахме на мониторите какво се вижда, защото те имат паравани. 
Параваните са доста високи – може би 1,80 или 2 м и евентуално би 
се  видяла  само  главата  на  човека,  който  се  намира  вътре.  Нищо 
друго не се вижда. 

Освен това, доколкото разбрах, дали от страницата на ЦИК 
или от някаква друга обособена страница, може да се влиза онлайн и 
да  се  гледа  в  тези  избирателни комисии как  протича гласуването 
през целия ден. Всеки който пожелае, може да го види това. 

В  общи  линии  е  това.  Гласуването  протичаше  съвсем 
спокойно. Не се притесняваха за тайната на вота. Те като гласуват, 
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не сгъват  бюлетината  и  не  я  слагат  в  никакъв  плик.  Просто си я 
носят обърната и я пускат в устройството, което се намира отгоре 
върху кутията, което преброява, че е пусната бюлетина и после гласа 
най-вероятно го преброява. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тук  само 
обръщам внимание на това, което господин Арнаудов каза. Колеги, 
при  тях  има  машинно  преброяване  на  резултата.  И  то  облекчава 
много процеса. 

Първи беше господин Цачев, след това госпожа Матева. 
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  от  това  което  споделихте  за 

изборния  ден,  оставам  с  впечатление,  че  след  приключване  на 
гласуването няма преброяване на бюлетините. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има. 
Резултатите от тази система се обявяват като предварителни. 

До към 3 ч. през нощта се събират резултатите от цяла Русия, и от 
западните  територии  включително.  Но  след  като  изпратят 
резултатите  от  машинното  преброяване,  започва  преброяване  на 
хартиените бюлетини и изготвяне на протоколи. И тези протоколи се 
предават  в  териториалните  комисии,  които  са  големите  окръзи. 
Именно  на  тези  окръзи  има  цяла  стена  и  се  вижда  как  вървят 
резултатите  във  всеки  окръг.  След  което  хартиеният  протокол  на 
окръга,  както  и  при  нас,  се  предава  в  Централната  избирателна 
комисия  и  Централната  избирателна  комисия  го  приема  и  се 
обявяват окончателните резултати. 

Още една тънкост е, че при тях има такава възможност да се 
обжалват  резултатите  за  нарушения  в  изборния  ден  пред  самите 
териториални  комисии  и  те  могат  да  касират  резултатите.  И  на 
следващата седмица има повторен избор, повторно гласуване само в 
тази секция. Затова на десетия ден, десет дни след изборите реално 
обявяват окончателните резултати. 

Само да ви кажа, че аз също ще кача снимки в тази папка, 
която Бойчо създаде. Там я има снимана и стената. В самата ЦИК 
върви  на  една  стена  зад  ЦИК,  резултатите  също  по  време,  по 
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региони.  Ще  видите  и  тези  подробности.  Но  се  обявява  за 
окончателен резултатът от хартиеното преброяване. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Тоест, ръчното преброяване на бюлетините 
е действителният резултат от гласуването? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Е, това вече е съвсем различно. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожа Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Бих  помолила  колегите,  които  бяха 

наблюдатели,  да  разкажат  малко  повече  за  материалите,  които се 
подготвят  за  разяснителната  кампания  в  Русия,  тъй  като  аз  по 
новините видях например, че избиратели, които гласуват за първи 
път, при нас 18-годишните, получават и есемеси. След това в самата 
секция  получаваха  подаръче  –  мисля,  че  беше  флаш  памет  в 
конкретния случай, който показаха. Нещо повече да споделите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Първо да кажа, че сме ги снимали, така ще че ще ги видите, 

госпожо  Матева.  Но  да,  включително  ги  имаме  и  на  хартиен 
носител. Това са флашки, това са емблеми „Аз гласувах за първи 
път“, значки, това са едни тефтерчета, ключодържатели – различни 
рекламни материали. Да, и есемеси. Разбира се, в България с есемес 
не би могло с оглед решението на Комисията за защита на личните 
данни, но в Русия може. 

Господин Ивков, заповядайте. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да изясним. Аз разбрах, че няма машинно 

гласуване в Русия, а има гласуване с хартиени бюлетини и машинно 
преброяване в част от секциите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  При  несъответствие  на  резултатите  от 

машинното преброяване и на ръчното преброяване,  което е с дни, 
ръчното  са  резултатите.  Това  беше  интересно  с  оглед  нашите 
предизвикателства. 
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Обаче  аз  искам  на  нашите  наблюдатели  да  задам  други 
въпроси, които са от по-общ характер и са много важни за всеки вид 
избор  и  с  оглед  информацията,  която  черпя  от  масмедиите  и  от 
западните  страни.  Доста  страни в  Европа не признаха изборите в 
Русия. Норвегия например. 

Имате  ли  впечатление  освен  спокойствието  и  красотата  в 
изборния ден, дали имаха равен шанс всички кандидати? Дали има 
недопуснати кандидати – други, освен Навални? Защо Централната 
избирателна  комисия  на  Русия,  каква  е  била  причината  да  не 
регистрира  като  кандидат  Навални?  Изобщо  имаше  ли  честно 
състезание с всички кандидати, които са желаели да се кандидатират 
за  президент?  По ваше  усещане  и  по  това,  което  успяхте  вие  да 
видите в дните, в които бяхте по време на изборите в Русия? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  смятам,  че  на  нашите  колеги 

трябва  да  им  е  известно,  че  ние  бяхме  в  предизборния  ден  и  в 
изборния  ден.  В  предизборния  ден  тишината  се  спазваше.  Тя  се 
нарича „Ден на тишина“ и никой не е водил агитация. 

С влизането в Русия и настаняването в хотела на нас ни бяха 
раздадени материали, насочени към чуждестранните наблюдатели, в 
които  освен  извлечения  от  основните  закони,  включително 
Изборния кодекс, имаше извлечения и от други закони, тъй като при 
тях гласуването за президент не е уредено само в Изборния кодекс, 
назначаването  на  комисиите  –  също.  Имат  няколко  закона,  които 
уреждат по същество изборите. 

Дадена ни беше информация за всички допуснати кандидати, 
но никой от нас не е питал защо някой не е бил допуснат. На тази 
пресконференция бяха повече от 300 души според мене журналисти, 
а имаше и наблюдатели. Имахме и среща с комисията, но не сме се 
сетили  да  задаваме  въпроси  защо  не  са  допуснати  някои  от 
кандидатите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Аз  доколкото  разбрах,  но  това  го 

разбрах от телевизията като слушах, не сме го коментирали там като 
сме  били  в  Централната  избирателна  комисия.  Недопуснатият 
кандидат не е допуснат, защото има влязла в сила присъда и затова 
не е допуснат да се регистрира като кандидат. 

Относно  осемте  кандидата,  може  да  ги  видите  на  първата 
снимка. Аз съм ги снимал. Доколкото разбрах, само Жириновски и 
някои от другите са издигнати от партии. Останалите са издигнати 
от  движения  и  е  трябвало  да  представят  подписка,  за  да  се 
регистрират. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Парламентарните  партии  не 
представят, които са непарламентарни, представят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, мисля, че с това приключихме днешния дневен ред. 
Заповядайте, господин Баханов. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвах  ви  една 

преписка  от  РПУ  –  Петрич,  с  която  искат  да  им  предоставим  в 
оригинал целия избирателен списък. По съвет на колегите и всеобщо 
мнение,  за  което  се  обединихме,  за  да  не  губим  време  и  да  им 
връщаме писмен отговор, аз се свързах по телефона с централа, с 
деловодство  и  конкретния  служител,  който  отговаря  за  тази 
преписка,  като  го  помолих  евентуално  да  предостави  имената  на 
едно  или  повече  лица,  които  им  трябват,  за  да  предоставим 
конкретната страница от списъка. 

Той ми отговори, че това са указанията на прокурора и иска 
целия списък в оригинал. Казах му да се свърже с прокурора. Да се 
обади,  защото  и  за  тях  е  по-добре,  и  за  нас  да  не  се  предоставя 
списък, който ще касае едно лице или две. Той ми каза, че лицата са 
две. И да касае примерно 500 или 600 други лица. 

Той след малко ми се обади и каза, че не могъл да се свърже с 
прокурора.  Иска  си  оригинала  на  списъка,  целия.  Ако  не  му  го 
пратим, да дадем мотиви защо не му го пращаме. (Реплики.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  въпреки  че  взехме  решение  да 
изпратим  моето  писмо,  което  тука  докладвах,  аз  прегледах  пак 
преписката с оглед повдигнатите въпроси и поставих допълнителна 
задача на администрацията, за да може да изпратим евентуално след 
това – може да не се наложи да я вкарвам отново в залата, обаче има 
някои  несъответствия,  които  искам  да  изгладим  във  връзка  с 
избирателния  списък.  Ако  всичко  е  наред,  ще  бъде  изпратено  на 
базата  на  протоколното  решение,  но  няма  да  е  днес.  Ако  не,  ще 
вкарам преписката пак на доклад на следващото заседание. 

Уведомявам ви. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 

мислех,  че  взимате  думата  по  въпроса,  който  постави  господин 
Баханов,  тъй  като  трябва  да  вземем  решение.  Благодаря  за 
информацията. 

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  постъпилата  информация, 
подлагам на гласуване първото предложение на господин Баханов, а 
именно  да  изпратим  писмо,  с  което  да  помолим  да  се  уточнят 
имената на лицата, спрямо които се търси информация,  за да можем 
да заличим останалите лица с оглед защитата на личните данни. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 
Свиквам  следващото  заседание  на  комисията  на  27  март 

2018 г., вторник, в 10,30 ч. 
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За  работно  обсъждане  на  въпроси  ще  ви  уведомя 
допълнително по електронната поща. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 14,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

68


