
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 619

  
На  27  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
2. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Румен Цачев

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

Докладват: Ивайло Ивков, Александър Андреев,
Румен Цачев

4. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-
наказателни преписки.

Докладва: Мария Бойкинова
5. Доклад по писмо на Клара Молас.

Докладва: Йорданка Ганчева
6. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева, Георги Баханов,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Ивайло Ивков



7. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов

8. Разни.
Докладва: Кристина Стефанова

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

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Емануил Христов и Метин 
Сюлейман.

Заседанието  бе  открито  в  11,05  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, госпожа 
Мария  Мусорлиева  –  заместник-председател,  и  госпожа Севинч 
Солакова – секретар на Комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

 Уважаеми колеги,  предлагам ви следния проект за  дневен 
ред:

1.  Доклад относно съвместен проект с Държавната агенция 
„Електронно управление”,  с докладчик госпожа Ганчева.

2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения. Докладчици: госпожа Ганчева, господин Цачев.
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3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на  ОИК  с  докладчици:  господин  Ивков,  господин  Андреев  и 
господин Цачев.

4. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-
наказателни преписки, с докладчик госпожа Бойкинова.

5.  Доклад по писмо на Клара Молас,  с  докладчик госпожа 
Ганчева.

6.  Доклади  по  писма  с  докладчици:  госпожа  Ганчева, 
господин  Баханов,  госпожа  Матева,  госпожа  Сидерова,  госпожа 
Солакова.

7.  Доклади  относно  постановления  на  прокуратури. 
Докладчик – господин Баханов.

8. Разни, с докладчик госпожа Стефанова.
Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и 

допълнение в така предложения дневен ред?
Включвам господин Ивков в доклади по писма.
Други колеги? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред. 

Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева). 

 Благодаря.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих искала да ви уведомя, че днес по обективни причини отсъстват 
господин  Христов  и  господин  Арнаудов,  а  ще  закъснеят  за 
заседанието по обективни причини госпожа Мусорлиева и господин 
Сюлейман.

На второ място, колеги, във вътрешната мрежа е публикувана 
преписка  вх.  №  ЧМИ-01-20  от  27  март  2018  г.,  писмо,  с  което 
администрацията на Президента на Република България ни изпраща 
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препис  от  Указ  №  83  от  23  март  2018  г.  на  Президента  на 
Републиката, с който Президентът насрочва частичен избор за кмет 
на община Лозница, област Разград, на 20 май 2018 г. За сведение, 
колеги.

И във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-07-36-13 от 23 март 
2018 г. е изпратено оригиналното писмо с превод от председателя на 
ЦИК  на  Руската  федерация  с  информация  за  наблюдатели  на 
изборите за президент на Руската федерация на 18 март т.г. Писмото 
беше  пристигнало  по  електронната  поща  и  беше  докладвано  от 
госпожа Мусорлиева, сега казвам, че е пристигнало и в оригинал. 
Докладвам ви го за сведение.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред  – 
доклад  относно  съвместен  проект  с  ДАЕУ.  Заповядайте,  госпожо 
Ганчева. Упълномощавам госпожа Солакова да води.

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 
ЦИК-00-428 от 23 март 2018 г. То е получено по електронната поща 
и е от госпожа Диана Пендова, която е държавен експерт в отдел 
„Планиране и координация”, дирекция „Планиране и управление на 
дейности  и  проекти  за  е-управление”  от  Държавната  агенция 
„Електронно управление”. В писмото ни информират, че приложено 
са ни изпратили становище на екипа за организация и управление на 
проекта  по  получената  документация  от  фондация  „Право  и 
интернет” по Дейност 2, което ще получим на хартиен носител.

Във връзка с полученото писмо с бележки от управляващия 
орган  припомням,  че  ние  изпратихме  писмо-отговор.Тук  в  това 
писмо се сочи, че отговорът от наша страна, както и от Държавната 
агенция „Електронно управление” са представени на управляващия 
орган  чрез  ИСУН  2020.  Колеги,  вчера  съм  получила  преписката, 
веднага съм я предоставила, тъй като няма резолюция, на госпожа 
Манолова за нейното становище като ръководител и координатор на 
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проекта  за  Централната  избирателна  комисия.  Към  момента  го 
докладвам за сведение и запознаване и по председателска преценка 
за работно обсъждане.

Като свързан доклад с този е и писмо с вх. № ЦИК-00-428-1 
от  26  март  2018  г.,  което  се  сочи,  че  е  оригинал  към  току-що 
направения  ми  доклад,  но,  колеги,  писмата  се  различават  като 
съдържание.  Това  писмо  е  от  госпожа  Силвия  Митева,  която  е 
ръководител на съвместния ни проект. С писмото ни информират, че 
след  проведената  среща  на  екипа,  екипът  по  документацията  от 
фондация  „Право  и  интернет”  не  съответства  на  уговореното  по 
договора.  Техническото  задание  не  отговаря  според  екипа  на 
изискванията  на  чл.  58а  от  Закона  за  електронно  управление  и 
техническите  изисквания  към  системата  не  са  базирани  на 
резултатите от анализа и препоръките по Дейност 1. Предвид което 
те  предлагат  да  се  направи  протокол  за  отказ  за  приемане  на 
извършеното  от  фондация  „Право  и  интернет”  поради 
несъответствие  с  уговореното по договора,  като приложено са  ни 
изпратили  и  протокола  от  проведената  среща  и  ни  молят  за 
изразяване  на  становище по предложението  на  екипа,  както  и  по 
коригираната документация от фондация „Право и интернет”.

Докладвам  го  отново  за  сведение  и  запознаване  и  за 
обсъждане в оперативен порядък,  като съм възложила на госпожа 
Манолова да изрази своето становище като координатор. В писмата 
няма  срок,  но  аз  предлагам да  бъде  в  най-кратък  срок  с  оглед  и 
получаване на становището на госпожа Манолова. Вчера съм казала 
да бъде изготвено в най-кратък срок.

Това са моите доклади, госпожо Солакова.
ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря  ви,  госпожо 

Ганчева.  Докладваните  писма  ще  бъдат  предоставени  на  госпожа 
председателката, за да се прецени в най-кратък срок да се проведе и 
работно обсъждане на писмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 
са докладите по точка първа.
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Преминаваме към точка втора. Заповядайте отново, госпожо 
Ганчева.

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

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 
получено  и  по  електронната  поща,  и  в  оригинал,  съответно  с 
входящи номера НС-146 и 146-1 от 23 март и от 27 март 2018 г. Това 
е писмо, получено от кмета на община Дългопол, с което ни искат 
отваряне на запечатано помещение, обозначено в писмото, което се 
намира на съответния приземен етаж от административна сграда на 
община  Дългопол,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и 
материали от произведените избори за народни представители през 
2014 г. и съответно националния референдум през 2013 г. Достъпът 
до  помещението  се  иска  с  цел  извършване  на  експертиза  на 
ценностна и техническа обработка на същите документи.

Предложила съм ви проект на решение, който би следвало да 
е  в  папка  с  моите  инициали.  Той  е  стандартен,  колеги,  и  ви 
предлагам да удовлетворим така направеното искане за целите на 
достъпа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, коментари? Не виждам.

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

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,  
Таня Цанева).

Благодаря.
Това е Решение № 5007-НС.
Следващ докладчик – господин Цачев.
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РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 
комисия е постъпило искане от кмета на община Червен бряг с вх. № 
ПВР-14-2  от  27  март  2018  г.  с  искане  за  отваряне  на  запечатани 
помещения. В едното се съхраняват изборните книжа и материали от 
изборите за народни представители 2017 г., а в другото – книжа и 
материали от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката 
и  националния референдум през  2016 г.  Искането  е  във  връзка  с 
преместване  на  книжата  от  изборите  за  народни  представители  в 
помещението, в което се съхраняват изборните книжа от изборите за 
президент  и  вицепрезидент  поради  промяна  на  собствеността  на 
помещението, в което се съхраняват книжата от изборите за народни 
представители.

Предлагам  да  разрешим  отваряне  на  тези  запечатани 
помещения с цел преместване на изборните книжа и материали. В 
проекта на решение подробно са разписани действията, които следва 
да извърши комисията, която да бъде назначена от кмета на община 
Червен  бряг,  както  и  отчитането  на  извършените  действия  след 
съставяне на съответните протоколи пред Централната избирателна 
комисия.

По отношението, което следва да се освободи, е собственост 
на общинска фирма, която се приватизира и от тази гледна точка 
книжата следва да бъдат преместени в друго помещение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Благодаря. 
Уважаеми колеги, това е Решение № 5008-ПВР/НР/НС.
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Продължаваме с  точка трета  – доклади относно искания за 
изплащане на възнаграждения. Първи докладчик е господин Ивков.

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

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, връщам на доклад две преписки 
съгласно протоколно решение на Централната избирателна комисия, 
които са докладвани на 20 март и сме взели протоколно решение да 
откажем  изплащането  на  възнаграждение,  поради  това  че  след 
публикуване на нашето становище по Закона за противодействие на 
корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно  придобито  имущество 
общинските  избирателни  комисии  на  Перущица  и  Пловдив  са 
провели заседания, на които са одобрили декларации по чл. 35, ал. 1, 
т. 3 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Помните дебата. Остана да се подготвят писмата. Може би да 
разделя преписките и да докладвам първо за Пловдив. Преписката е 
с вх. МИ-27-31 от 20 февруари 2018 г. Аз потърсих председателя на 
Общинската избирателна комисия, за да ми даде повече разяснения 
и  проведох  разговор  вчера.  Междувременно  може  да  разгледате 
писмото, което съм подготвил, считам, че то съответства на взетото 
решение  на  Централната  избирателна  комисия.  Макар  и  да  бях 
против това  решение,  взел  съм предвид аргументите  на  колегите, 
които бяха за отказване на възнагражденията. Но ви моля, помолих и 
председателя вчера чрез администрацията и е качено във вътрешната 
мрежа да  се  запознаете  и  с  писмото,  което  е  в  същата  папка,  от 
председателя на ОИК – Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, погледнахме писмото, което е в изпълнение на протоколно 
решение на ЦИК. Не виждам корекции и забележки по това писмо. 
Колеги, това писмо ще бъде изпратено.

Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за да приключим с 
въпроса,  аз  сега отворих писмото.  За да може да се изпрати това 
писмо,  то  трябва  да  указва  на  начина  и  мнозинството,  с  което  е 
постигнато или не е постигнато едно съдържание. Тоест в последния 
абзац ние не можем да кажем, че ЦИК прие и счита, че въпросното 
заседание  е  еди-какво  си  в  този  смисъл,  а  трябва  да  бъде,  че 
Централната избирателна комисия не постигна решение с две трети 
мнозинство за изплащане на възнаграждение на ОИК – Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, моля за внимание! Оказва се, че така изготвеното писмо има 
нужда  от  допълнително  обмисляне,  поради  което,  колеги,  ви 
предлагам да продължим с дневния си ред и след това да се върнем. 
Правя това предложение с оглед и предстоящата среща в 14,30 ч.

Колеги, мисля, че постигаме съгласие да обсъдим работно и в 
четвъртък да решим.

Продължаваме със следващи доклади. Заповядайте, господин 
Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Почти идентичен случай, не е идентичен, 
защото е чак на 9 март, отново връщам на доклад с проект за същото 
по съдържание, но различно за лицата и за датите, с вх. МИ-27-34 от 
Общинската избирателна комисия – Перущица. И предлагам, след 
като  отложихме  за  разглеждане  в  четвъртък  след  работно 
обсъждане,  и  тази  преписка  да  бъде  разгледана  по  същество  в 
четвъртък, след като работно я обсъдим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  
Следващ докладчик  в  зала  е  господин Цачев.  Заповядайте, 

господин Цачев.
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Докладвам  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  с  вх.  МИ-27-46  от  8  март  2018  г.  Искането  е 
изпратено  от  Общинската  избирателна  комисия  –  гр.  Левски. 
Свързано е със заседание, което е проведено на 16 февруари 2018 г. 
и  дежурство,  дадено  на  същата  дата,  както  и  дежурство  на  28 
февруари 2018 г. Заседанието е във връзка с обявяване на Списък А 
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и Б по повод наше решение, което сме приели. Дежурството, което е 
дадено на същата дата, е във връзка с подготовка на заседанието на 
16  февруари  2018  г.  Другото  дежурство,  което  е  дадено,  е  на  28 
февруари 2018 г.  Видно от справката на Общинската избирателна 
комисия – Левски, то е за подготовка на искане и приложение към 
него до ЦИК за изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК 
за проведено заседание и дежурство през м. февруари 2018 г.

Към искането са приложени счетоводна справка и контролен 
лист за предварителен контрол.

Колеги, предлагам да изплатим възнаграждение на членовете 
на  Общинската  избирателна  комисия,  които  са  участвали  в 
заседанието  за  обявяване  на  Списък  А  и  Б,  каквато  е  нашата 
практика към настоящия момент. 

Предлагам да  не изплатим дежурството,  което е  дадено на 
същата дата, 16 февруари 2018 г., от двама членове на ОИК, тъй като 
не  можем  да  изплащаме  две  възнаграждения  за  заседание  и 
дежурство в един ден. 

Относно искането за дадено дежурство на 28 февруари 2018 
г.,  то е  дадено от председател,  заместник-председател  и  секретар, 
предлагам да уважим искането за изплащане на това дежурство на 
28 февруари 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,   Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  
Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  2 
(Ивайло Ивков, Росица Матева).

Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка четвърта – доклади по дела, 

жалби,  сигнали  и  административнонаказателни  преписки. 
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
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Точка  4.  Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 
административнонаказателни преписки.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  молба  от 
Кънчо Петков Бонев, който във връзка с постановеното решение на 
Районен  съд  с  настоящата  молба  прави  искане  за  изменение  на 
съдебния акт в частта за съдебните разноски, тъй като в решението 
нямаше  отхвърлителен  диспозитив  за  съдебните  разноски.  Имаме 
седемдневен срок да вземем становище и съответно аз ще изготвя 
становище, което да ви докладвам.

Колеги,  докладвам  ви  определение  от  20  март  2018  г.  за 
насрочване на делото с жалбоподатели Мартин Димитров Димитров 
и Петър Владиславов Славов, което е насрочено за 18 април 2018 г. 
от 10 ч. Като заинтересована страна е конституиран и Министерския 
съвет по искане на жалбоподателите.  Това беше относно искането 
им съгласно чл. 257, ал. 1 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  продължаваме с  точка пета  – доклад по писмо на 

Клара Молас. Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка 5. Доклад по писмо на Клара Молас.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. С 

оглед работните обсъждания ви предлагам да бъдем по-оперативни.
Писмото, което съдържа всички бележки по представената от 

госпожа  Клара  Молас,  изследовател,  който,  знаете,  провежда 
изследване под егидата на Европейската комисия. Само припомням, 
че това е мой доклад по писмо вх. № ЦИК-07-45 от 1 март 2018 г. 
Отразила съм всички бележки,  колеги,  в  проекта  на писмо,  което 
изпращаме. Благодаря за обсъжданията, които направихме.

Отбелязвам  само,  аз  обсъдих  с  госпожа  Сидерова  извън 
микрофон, че не съм възприела точно каква забележка е отправила и 
тя  ще  ми  даде  правилния  текст,  който  беше  обсъден.  И  сме 
пропуснали, колеги, на стр. 10 по т. 2.4., тук има един коментар № 6, 
а  именно да  предложим примери за  инициативи.  Става  въпрос за 

11



инициативи за дистанционно гласуване. Госпожа Молас ни разясни, 
че  дистанционно  гласуване  по  смисъла  на  нейното  изследване 
разбира  всеки  един  вид  гласуване,  различно  от  секцията  по 
постоянен адрес. Аз ви предлагам, понеже е посочено включително 
инициативи, водени от регионални или местни публични власти, но 
не  и  в  национален мащаб,  да  обясним, че  заповедите на кмета,  с 
които  се  образуват  секции,  включително  се  сочат  и  подвижните 
избирателни и тези, които са по чл. 10, се оповестяват публично по 
подходящ начин. И мисля, че е добър пример за такава инициатива, 
ако сте съгласни.

Предлагам да гласуваме и да изпратим писмото. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  заедно с  допълнението подлагам на гласуване този 

отговор, който следва да се преведе и на английски език, разбира се.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,   Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева, Румен  
Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня  
Цанева).

Колеги,  продължаваме с  точка шеста –  доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка 6. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-07-55/5 от 22 март 2018 г. и превода на това писмо вх. № ЦИК-
07-55/6  от  26  март  2018  г.  Това  е  писмото  от  госпожа  Ирена 
Хаджябдич в отговор на наше писмо, с което предложихме дата 16 
април  за  подписване  на  одобрения  вече  и  от  двете  страни 
Меморандум  за  разбирателство  между  Централната  избирателна 
комисия  на  Босна  и  Херцеговина  и  Централната  избирателна 
комисия на Република България. 

Госпожа  Ирена  Хаджябдич  ни  информира,  че  не  може  да 
пътува  до  София  в  периода  за  дата  16  април  и  предлага 

12



подписването да се проведе на тази дата в Сараево. Вторият вариант, 
който тя предлага, е член на Централната избирателна комисия на 
Босна и Херцеговина да пътува до София и да подпише вместо нея, 
като в този случай предлага като удачна дата 13 април. Освен това се 
сочи,  че  биха  искали  да  използват  случая  да  обменят  опит  в 
употребата на новите технологии по време на последните избори в 
България, като сочи, че тази тема е актуална в Босна и Херцеговина 
и биха искали да оценят българския опит относно типа технологии, 
предложения и практики.

Аз предлагам, колеги, госпожа Алексиева като председател 
на Комисията да реши кой е удачният вариант според нея, с оглед 
все пак че тя представлява и разписва за Централната избирателна 
комисия.

Колеги,  докладвам писмо с вх.  № ЦИК-07-46-2 от 26 март 
2018  г.  Има  резолюция  на  председателя  за  госпожа  Манолова  за 
превод, ако не е преведено, и съответно за вътрешна мрежа. Това е 
същата преписка, която обсъждахме на заседание на 20 март 2018 г., 
а  именно беше изпратена  покана за  посочване на лектор за  курс, 
който ще се проведе в рамките на A-WEB през април месец. Ние го 
приехме за сведение, така че и това го предлагам за сведение.

Колеги,  връщам  на  доклад  поканата  за  Международния 
избирателен симпозиум в Троя в района на Лисабон, Португалия, в 
периода 28-31 май 2018 г., която съм ви докладвала за сведение и 
запознаване,  както и свързан доклад с това госпожа Алексиева да 
бъде говорител в единия от панелите. Господин Баханов се е заявил 
за участие, предлагам ако се заявят и други колеги, да го решим. И 
госпожа Алексиева да вземе отношение по поканата дали ще бъде 
говорител или не. По ваша преценка, госпожо председател.

Отново  припомням,  че  поканата  за  Португалия  е  за 
Шестнадесети международен избирателен симпозиум, който ще се 
проведе  в  Троя,  Португалия.  Приложен  ни  е  и  дневният  ред, 
официални писма, като това е под егидата на  ICPS, знаете, това е 
Международен  център  за  парламентарни  изследвания. 
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„Международният симпозиум ще позволи на длъжностните лица в 
управление на изборите от цял свят да се срещнат, да споделят своя 
опит в изборния процес и администрацията, ще се присъедините към 
други  международни  експерти,  с  които  ще  обсъдите  проблемите, 
пред които са изправени органите за управление. Симпозиумът също 
така  позволява на участниците да  изградят  отношенията  помежду 
си, като способстват за професионалното развитие.”

Припомням,  последният симпозиум е  бил в Йордания през 
декември миналата година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, ще имам готовност да изнеса лекция.
Колеги,  подлагам  на  гласуване  моето  командироване  и  в 

качеството ми на лектор и на господин Баханов.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам докладвания от 
мен за сведение и запознаване на предходното заседание с оглед, че 
получих преписката по време на заседанието, вх. № ЦИК-07-10-4 от 
22 март 2018 г., превод на документ от 20 март. Това е поканата за 
събитие относно изборите на 25-26 април, включително обичайната 
среща на експертната група по изборни въпроси на 26 април след 
обяд, като приложено са ни изпратили покана и дневен ред, които 
биха  искали  да  бъдат  изпратени  днес  и  на  съветниците  по 
правосъдие  и  вътрешни  работи.  Колеги,  чета  ви  буквално  от 
превода, който според мен не е добър на този документ.

Припомням, че това е от Европейската комисия, Генерална 
дирекция  „Правосъдие”.  Те  ни  бяха  изпратили  един  документ, 
наименуван „Криптографски инструмент на Европейския парламент, 
поуки от кампанията за криптографския инструмент на Европейския 
парламент през есента на 2017 г. и въпроси за държавите членки във 
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връзка  с  подготовката  на  среща на  експертната  група през  април 
2018 г.”.

Колеги,  припомням,  че  в  предходни  заседания  съм 
докладвала  информация  за  това  събитие,  без  да  е  получена  още 
официалната покана и дневен ред, като такава информация за това 
събитие  с  молба  за  присъединяване  на  присъствие  имаме  от 
Постоянното представителство на Република България в Брюксел. 
Ние  с  писмо  наш  изходящ  номер  поискахме  съдействие  от 
„Информационно обслужване” и бе посочен господин Александър 
Станев  за  съдействие  на  Централната  избирателна  комисия,  като 
припомням,  че  на  последната  среща  на  Работна  група  „Изборни 
въпроси” в Брюксел господин Станев участва като експерт,  който 
подпомага ЦИК, с мен и госпожа Алексиева.

Тъй като имаме срок до 19 април да изпратим отговорите по 
шестте  въпроса,  които  се  съдържат  в  документа,  като,  колеги,  аз 
като се запознах изцяло, това е информация по направените тестове 
във връзка с криптотула, ви предлагам да поискаме съдействието на 
господин Станев с оглед и предходното ни протоколно решение да 
ни подготви неговото експертно становище във връзка с тези въпрос, 
за да може своевременно да се изпрати.

Другото  ми  предложение  е  да  определим  членовете  на 
Централната  избирателна  комисия,  които  ще  участват  на  тази 
работна  среща  и  на  това  техническо  събитие  заедно  с  господин 
Станев.  В поканата е посочено,  че се покриват разходите за един 
експерт и с оглед може би на техническото събитие сега покриват и 
разходите  на  ниво  директор,  в  случая  аналогът  по  мое  мнение  е 
господин Станев.

Така че ви предлагам първо да гласуваме да изпратим това на 
господин  Станев  за  становище  с  оглед  срока  и  сега  или  на 
следващото заседание да определим нашите представители за тази 
среща.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам  на  гласуване  предложението  на  госпожа  Ганчева  за 
съдействието на господин Станев. Моля, режим на гласуване.

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

Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  е  госпожа  Матева. 
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

РОСИЦА МАТЕВА:  Уважаеми колеги,  докладвам ви и  ще 
помоля  за  последващо  одобрение  на  отговор,  изпратен  до 
Секретариата  на  A-WEB във връзка  с  провежданото вчера и днес 
заседание  на  Изпълнителното  бюро във  Фиджи,  на  което  нашият 
председател  трябваше да  присъства,  но се  наложи да  не  може да 
вземе  участие.  Изразили  сме  становище  по  изпратените  ни 
предложения  за  изменение  в  Устава.  Обсъдихме  ги  в  работен 
порядък вчера и тъй като срокът на конференцията на заседанието 
на  Изпълнителното  бюро  изтичаше  днес,  тези,  които  бяхме  в 
Комисията,  одобрихме  становището  на  Централната  избирателна 
комисия, беше преведено спешно на английски и беше изпратено по 
електронната поща.

Така  че  ще  ви  моля  за  последващо  одобрение  на  тези  ни 
действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 
гласуване, уважаеми колеги.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  
Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария 
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
постъпило писмо от кмета на район „Люлин”, Столична община, с 
искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 
материали от националния референдум от 27 януари 2013 г. с оглед 
извършване на експертиза при спазване на изискванията на Закона 
за  държавен  фонд  и  свързаните  с  него  подзаконови  нормативни 
актове и предаване на определените за постоянно съхранение книжа 
на съответната регионална дирекция „Държавен архив”.

По телефона съм уточнила със секретаря на общината, че в 
това  помещение  се  съхраняват  само  книжа  от  националния 
референдум,  произведен  на  23  януари  2013  г.,  поради  което  ви 
предлагам  съгласно  нашата  практика  нашето  съгласие  да  бъде 
дадено с писмо, което е с вече утвърденото съдържание и се намира 
във вътрешната мрежа в моята папка.

Писмото е с вх. № НР-14-8 от 27 март 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Има  ли  други 

предложения? Няма.
Режим на гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,  
Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария 
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докладвам  ви  преписка  с   вх.  № 
ЦИК-11-12 от 22 март 2018 г. По електронната поща е пристигнало 
писмо  от  гражданина  Н,  макар  че  в  електронния  адрес  пише 
Николай Христов, от Сливен, с което се правят редица предложения, 
свързани  с  доуточняване  на  законодателството  с  въвеждане  на 
мажоритарен избор за  народни представители,  предложение да  се 
избират  по  шест  депутата  от  изборен  район,   по  въпросите  на 
уточняване  на  избирателните  списъци,  регистрацията  на 
кандидатите.  И  тъй  като  това  са  все  въпроси,  които  са  от 
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компетентност на законодателния орган, предлагам ви да изпратим 
това писмо на Народното събрание по компетентност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги? Не виждам коментари.

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,  
Таня Цанева).

РУМЯНА СИДЕРОВА: И за сведение, във вътрешната мрежа 
в  днешно  заседание  в  моята  папка  съм  качила  моя  отчет  за 
наблюдението  на  изборите  в  Руската  федерация,  който  не  се 
отличава  от  направения  общ  отчет  на  заседание  на  Централната 
избирателна комисия. Входящият номер е ЦИК-00-427, който желае, 
може да се запознае.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  трябва  да  е  публикуван  проектът  на  писмо  въз  основа  на 
обсъждането,  което  направихме  вчера.  Става  въпрос  за 
необходимостта  от  решаване  на  проблема  със  сградния  фонд  на 
Централната  избирателна  комисия.  След  проведената  среща  при 
председателя  на  Народното  събрание,  на  която  присъстваха 
заместник-председател на Народното събрание и главният секретар 
на Народното събрание, се уточнихме, че Централната избирателна 
комисия ще постави отново на внимание но Министерския съвет или 
на министър-председателя въпроса за трайното решаване на въпроса 
със  сградния  фонд  на  Централната  избирателна  комисия. 
Предложението от страна на заместник-председателя на Народното 
събрание беше при изпращане на писмото с искане за предоставяне 
на сграда, подходяща за Централната избирателна комисия, да бъдат 
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описани  и  изискванията  по  отношение  на  сигурността  на  тези 
помещения или сградата, като за това да се изисква предварително 
писменото становище на тези специализирани органи, които досега 
са  участвали  със  свои  експерти  за  изразяване  на  становище  при 
огледите.

Вчера беше обсъден проектът на писмо. Моето предложение 
беше да изпратим писмо до министъра на вътрешните работи,  до 
министъра  на  регионалното  развитие  и  благоустройството,  до 
председателя  на  Държавна  агенция  „Национална  сигурност”  и  до 
началника  на  Националната  служба  за  охрана,  без  да  се  посочва 
необходимият  брой  помещения,  само  да  се  постави  искането  за 
писмено становище по отношение на изискванията за сигурността на 
сградата  или  на  помещения,  които  да  ползва  Централната 
избирателна комисия.

Общото становище, около което се обединихме на работното 
заседание,  беше  ние  да  поискаме  това  писмено  становище,  но  в 
същото време да посочим какви помещения ползваме по възможност 
с  определена  квадратура  и  кубатура  на  помещенията,  залите, 
фоайетата и всичко останало, да посочим още какви необходимости 
имаме  като  допълнителни  искания  по  отношение  на  брой 
помещения, като се има предвид, че при напускане на тази сграда 
Централната избирателна комисия и към настоящия момент изпитва 
недостиг  от  служители  в  администрацията,  които  да  подпомагат 
нейната дейност. Но в същото време въз основа на споразумение с 
Народното  събрание  ние  имаме  възможност  да  ползваме 
предоставени  услуги  от  служителите  от  администрацията  на 
Народното  събрание.  При  напускане  на  тази  сграда  и  липса  на 
такова споразумение Централната избирателна комисия ще трябва 
сама  да  обезпечи  чрез  съответните  длъжностни  лица  в 
администрацията изпълнението на определените функции.

Моля да погледнете във вътрешната мрежа проекта на писмо, 
изготвен от госпожа Манолова, и ако имаме готовност, днес да го 
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изпратим с оглед на кратките срокове, в които трябва да придвижим 
искането си до министър-председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  писмото  с 

корекциите, направени в оперативен порядък.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в тази връзка ви докладвам 
отговора на „Информационно обслужване” по електронната поща, 
публикуван във вътрешната мрежа, с вх. № ЦИК-00-425 от 23 март 
2018 г.  Изключително подробно,  много изчерпателно са посочили 
необходимите  помещения  и  изискванията  по  отношение  на 
сигурността що се отнася до процеса на компютърна обработка на 
данните от гласуването по време на избори. Тази информация беше 
взета под внимание при изготвянето и на писмото до органите, което 
преди малко гласувахме. Ще бъде взето, разбира се, под внимание и 
при изготвяне на писмото до Министерския съвет или до министър-
председателя.  Докладвам ви го за сведение.

За  сведение  само  да  кажа,  че  във  вътрешната  мрежа  в 
„Покани” е публикувана покана за бюлетин „Български законник” 
съгласно предходна резолюция.

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-41 от 26 март 2018 г. 
Това  е  докладна  записка  от  госпожа  Манолова,  директор  на 
дирекция  „Администрация”,  за  утвърждаване  на  разходи  за 
проведени консултантски услуги. Виждате, приложени са и копия от 
предоставените  фактури,  включително  и  от  протокол  за 
изпълнението  на  актуализациите.  Става  дума  за  „Омекс  2000”  и 
счетоводната  програма  „Ажур”,  с  които  работи  счетоводството  в 
администрацията на Централната избирателна комисия. Посочени са 
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датите, на които е извършена такава актуализация – на 21 март и на 
22  март.  Изпълнени  са  дейностите,  услугата  е  получена  от 
Централната  избирателна  комисия,  удостоверено  е  с  подписа  на 
счетоводител Жасмина Пейовска.

Предлагам  да  одобрим  направените  разходи  в  размер  на 
211,32 лв. с включен ДДС – един път,  и втори път - 549,19 лв.  с 
включен  ДДС.  Необходимите  средства  са  налични  в  параграф 
„Издръжка”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  само за  сведение,  тъй като 
има резолюция копие от заповедта да се изпрати по електронната 
поща и всички членове на Комисията са уведомени, това е заповед 
на кмета на Столична община, вх. № ЦИК-00-426 от 23 март 2018 г., 
във връзка със зоните за паркиране.

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-03-4 от 23 март 
2018  г.  от  заместник-министър  председателя  господин  Томислав 
Дончев относно мерки за изпълнение на проекти, финансирани по 
оперативна  програма  „Добро управление”  по  приоритетна  Ос 1  – 
Административно обслужване и  електронно управление.  Виждате, 
писмото  е  адресирано  до  някои  министри,  агенции,  Централната 
избирателна  комисия,  Националния  статистически  институт, 
председателя на Държавната агенция „Електронно управление” и до 
главния секретар на Министерския съвет. Резолюцията е с копие до 
госпожа Ганчева, аз ще помоля, ако има отношение, да се включи.

Колеги,  от  това  писмо  става  ясно,  че  са  предоставени 
безвъзмездно  почти  95  млн.  лв.  на  отговорните  институции  – 
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бенефициенти  по  оперативна  програма  „Добро  управление”  за 
изпълнение  на  предвидените  мерки.  В  тази  връзка,  тъй  като 
усвояването  е  едва  4  процента  от  предоставените  средства,  се 
обръща  внимание  на  необходимостта  от  пълна  мобилизация  и 
предприемане на спешни мерки за преодоляване на закъснението и 
господин Дончев изисква в срок до 30 март 2018 г. да се предостави 
при  управляващия  орган  на  оперативна  програма  „Добро 
управление” доклад за планираните мерки и конкретни действия.

Вчера  помолих  и  госпожа  Красимира  Манолова,  тъй  като 
няма  резолюция  за  нея,  да  го  погледне.  Ние  нямаме  предвидени 
средства по нашия бюджет за електронно управление, но пък в тази 
връзка  сме  партньор  на  Държавната  агенция  „Електронно 
управление”. Тъй като срокът е до 30 март, а не ми е предоставена 
информация от проучването в администрацията, предлагам ви и вие 
да се запознаете и на 29 март да върна обратно преписката в зала, за 
да можем да отговорим, ако това е необходимо.

Във вътрешната мрежа е публикувана докладна записка вх. 
№ ЦИК-09-40 от 26 март 2018 г.  във връзка с необходимостта от 
продължаване  на  абонаментната  поддръжка  на  програмните 
продукти  на  счетоводна  програма  „Ажур”.  Ако  си  спомняте,  на 
предишно  заседание  на  15  март  съм  докладвала  писмо,  което 
получихме от „Софт одитинг” ООД, с което те ни уведомяват, че на 
29  април  2018  г.  приключва  абонаментната  поддръжка  на 
програмните продукти. 

В  тази  връзка  трябваше  да  се  проучи  необходимостта  от 
продължаване  на  абонаментната  поддръжка.  Имаме  направено 
такова предложение, налични са средства по параграф „Издръжка”, 
затова  ви  предлагам  да  одобрим  разхода  и  да  възложим 
предприемането на необходимите действия с оглед и на това, че ако 
се плати преди 29 април, се ползва 5% отстъпка за сумата 535,12 лв. 
с ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Румяна Сидерова,  
Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  2 (Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, още една докладна 
записка, вх. № ЦИК-09-39 от 26 март 2018 г. Госпожа Манолова ни 
уведомява,  че  изтича  срокът  на  валидност  на  удостоверението  за 
електронен  подпис  на  госпожа  Алексиева  като  председател  на 
Централната  избирателна  комисия.  Предлага  се  да  се  поднови. 
Необходимите средства по бюджета са налични.

Предлагам  да  одобрим  и  да  възложим  предприемането  на 
необходимите действия,  тъй като на 31 март изтича този срок на 
валидност. 

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

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Стефанова,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева);  против – 2 (Мария Мусорлиева, Мартин 
Райков).

Благодаря.
Господин Ивков, вие сте на ред. Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ще ви помоля в точката доклади по писма 

да докладвам и едно искане за изплащане на възнаграждение. С вх. 
МИ-27-19  от  7  февруари  2018  г.  от  Общинската  избирателна 
комисия  –  Куклен,  се  иска  да  се  изплати  възнаграждение  за 
заседание на 24 януари 2018 г.,  в което са участвали председател, 
заместник-председател, секретар и 6 членове.

Има справка,  има контролен лист,  има всички необходими 
документи. Има и основание, годно за провеждане на заседанието, а 
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именно запознаване с  решение на ЦИК, обаче в същото време са 
взели и решение да прекратят пълномощията на общински съветник 
и да обявят за избран общински съветник следващия кандидат.

Предлагам да се изплати възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова,  Таня Цанева); против – 1 (Росица Матева).

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

колега Ивков, със следващ доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № НС-06-16 от 27 март 2018 г. за 

сведение на Централната избирателна комисия. Уведомява ни Емил 
Саралийски, секретар на район „Централен”, Пловдив, че във връзка 
с  постъпило  писмо  в  администрацията  от  Четвърто  районно 
управление на МВР – Пловдив,  във връзка с някаква преписка са 
отворили помещение. Приложено ни изпраща протокол и заверено 
копие от заповед.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 
колега Баханов, по точка седма от дневния ред.

Точка 7. Доклади относно постановления на прокуратури.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с  вх. № НР-09-35 от 

21  март  2018  г.  до  председателя  на  Централната  избирателна 
комисия  е  постъпило  писмо  от  Софийска  градска  прокуратура, 
Следствен  отдел,  във връзка  с  водено досъдебно производство № 
116/2018 г.  по описа на Следствения отдел при Софийска градска 
прокуратура. Желаят да им предоставим следните данни, а именно: 
три имена, ЕГН или дата на раждане, адрес и телефон за връзка на 
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лицата членове на секционна избирателна комисия 276, гр. Париж, 
Република  Франция,  за  гласуване  в  националния  референдум, 
проведен в Република България на 6 ноември 2016 г.

Вторият им въпрос, по който искат да им посочим данни, е 
какъв е бил броят на подадените бюлетини за гласуване в секция № 
276, Париж,  Република Франция, и съвпада ли той с броя на 
лицата, отбелязани в избирателния списък в секцията, като се вземе 
предвид двукратно отбелязване  на  лицата.  И следва списък от 21 
лица.

Досъдебното  производство  е  образувано  за  това,  че  на  6 
ноември 2016 г.  в гр.  Париж е гласувано два пъти в националния 
референдум.

Уважаеми  колеги,  подготвил  съм  писмо,  което  е  във 
вътрешната  мрежа в  моята  папка.  На  първо  място  им изпращаме 
препис-извлечение от посочени няколко решения, с които е назначен 
съставът на секционна избирателна комисия № 276, гр. Париж, както 
и,  уважаеми  колеги,  във  връзка  с  отговора  на  втория  въпрос  в 
писмото на Следствения отдел на Софийска градска прокуратура им 
изпращаме  и  заверено  копие  от  протокола  на  секционната 
избирателна комисия. Попълнил съм текст, че видно от приложения 
протокол броят на гласоподавателите според списъка за гласуване е 
1001,  кой  брой  на  гласувалите  според  намерените  в  кутията  за 
гласуване  пликове  съвпада,  броят  също  е  1001.  Посочил  съм,  че 
посочените от тях лица фигурират два пъти в списъка за гласуване.

Това е предложението ми за отговор и моля да го подложите 
на гласуване, ако няма предложения за изменение или допълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  има  ли 
предложения и допълнения?

Режим на гласуване, моля.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
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Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  2 
(Росица Матева, Камелия Нейкова).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете, 
господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, второто писмо пак е 
по досъдебно производство  № 116/2018 г.  по описа на Следствен 
отдел при Софийска градска прокуратура с  вх.  № НР-09-36 от 21 
март 2018 г. По същата преписка колегите от Следствения отдел към 
Софийска  градска  прокуратура  желаят  да  им  предоставим 
оригиналните  страници от  избирателните  списъци на  избирателна 
секция  №  276,  гр.  Париж,  Република  Франция,  за  гласуване  в 
националния референдум на 6 ноември 2016 г., в които фигурират 
лицата (и са посочени поименно 21 лица). В случай че не е възможно 
да  бъдат  предоставени  оригиналните  страници,  молят  да  бъдат 
уведомени къде се съхраняват същите и за реда, по който следва да 
се  даде  достъп  на  вещото  лице  при  назначаване  на  съответна 
експертиза.

Стоян Русинов е извадил съответните страници, в които тези 
21  лица  фигурират  и  то  по  два  пъти,  и  сме  посочили,  че  с 
оригиналите  на  избирателните  списъци  могат  да  се  запознаят  на 
място в ЦИК след предварителна уговорка на посочените телефони.

Това е предложението ми за отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.
Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Владимир  Пенев,  

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

Благодаря.
Колеги, преминаваме към  точка осма – Разни. Заповядайте, 

госпожо Стефанова.
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Точка 8. Разни.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка е 

публикувана  обяснителна записка  заедно  с  документи от  Валерия 
Бончева и Петранка Семерджиева с  вх.  № ЦИК-09-43 от 27 март 
2018 г. във връзка с писмо на Министерството на финансите изх. № 
37-00-93 от  14 март 2018 г.,  както и във връзка  с  информацията, 
предоставена от госпожа Герасимова с вх. № ЦИК-00-419 от 20 март 
2018 г. С нея дават следната информация за предприетите действия 
за  коригиране  на  посочените  несъответствия  в  абзац  втори  на 
писмото от министерството.

Първо,  направен  е  анализ  на  информацията  в 
документацията, като е взета счетоводна операция за отразяване на 
средствата  в  оборотите  на  задбалансовите  сметки.  Тази  корекция 
води  до  промяна  във  формата  на  баланса  в  частта  оборотна 
ведомост, формата  commitment е променена. Нанесени са корекции 
след  изпълнената  счетоводна  операция  в  т.  1  във  формата 
„Обяснителна  записка”.  Обяснителната  записка  е  маркирана  в 
жълто,  корекцията,  която е нанесена в момента,  като сравнителна 
форма  сме  ползвали  обяснителната  записка,  подадена  на  23 
февруари с годишните отчети.

Оттук нататък тази информация следва да бъде изпратена до 
Министерството  на  финансите  на  хартиен  носител,  официално 
изготвена  с  подписи  на  длъжностни  лица.  След  получаване  на 
изготвените  документи  дирекция  „Държавно  съкровище”  при 
Министерството  на  финансите  ще  предостави  достъп  до  уеб 
базираната  система  УДС,  за  да  бъдат  публикувани  коригираните 
файлове. След получаване на статус „Одобрен” същите следва да се 
изпратят в Сметната палата на хартиен и електронен носител в два 
комплекта с копие от индивидуалните протоколи. Това е с копие от 
протоколите, които посочват верифицирания статус „Одобрен”.
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Във  връзка  с  гореизложеното  предлагат  за  одобрение 
следните  документи:  Баланс  с  коригирана  оборотна  ведомост; 
Форма commitment 2017; Обяснителна записка; Декларация по т. 21 
и  т.  7.9  от  указание на  Министерството  на  финансите;  Проект за 
писмо  до  Министерството  на  финансите;  и  Проект  на  писмо  до 
Сметната палата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, коментари? 

Колеги, подлагам на гласуване изпращане на тези документи.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  
Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  4 
(Владимир  Пенев,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  
Матева).

Благодаря.
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната  избирателна  комисия.  Свиквам  следващото  редовно 
заседание в четвъртък, 10,30 ч.

За  работните  обсъждания  утре  ще  ви  информирам 
допълнително. Припомням, че в 14,30 ч. имаме работна среща.

(Закрито в 12,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Стойка Белова
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