
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 620

На  29  март  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладва: Александър Андреев

1.а. Промени в състави на ОИК. 

Докладват: Таня Цанева, Мария Бойкинова

2. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и   административно-

наказателни преписки. 

Докладва: Мария Бойкинова

2.а. Изпълнение на договор относно поддръжката на интернет 

страницата на ЦИК. 

Докладва: Ерхан Чаушев

3. Доклади по писма. 

Докладват:  Владимир  Пенев,  Йорданка  

Ганчева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Метин Сюлейман

4. Доклади относно постановления на прокуратури. 

Докладват: Владимир Пенев, Георги Баханов

4.а. Проект  на  решение  за  обявяване  на  народен 

представител.



Докладва: Йорданка Ганчева

5. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир 

Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка 

Грозева,  Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  Кристина Цанкова-

Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева 

и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Емануил Христов и Катя 

Иванова. 

Заседанието  бе  открито  в  11,20  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  19  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 29  март 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен  ред:  т.  1. 

Доклади  относно  искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на 

ОИК – докладчик господин Андреев; т. 2. Доклади по дела, жалби, 

сигнали  и  административнонаказателни  преписки  –  докладчик 

госпожа Бойкинова; т. 3. Доклади по писма с докладчици господин 

Пенев,  госпожа  Ганчева,  госпожа  Сидерова  и  госпожа  Солакова; 

т. 4.  Доклади относно постановления на прокуратури – докладчик 

господин Баханов;  т. 5. Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да  включите 

точка: Промяна в състава на ОИК – Ямбол. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е преписка, 

която дойде непосредствено преди заседанието. Включвам ви като 

нова точка 1.а.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите за промяна на 

ОИК – Добричка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви  в 

тази точка. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да ме включите в докладите относно 

постановления на прокуратури. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Пенев. 

Други предложения? – Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  В  писма  или  относно  изпълнение  на 

договор относно поддръжката на интернет страницата на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включвам  ви 

като нова точка 2.а. 

Други предложения? – Заповядайте, господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Ако може, и мен да ме включите в 

докладите по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Сюлейман. 

Колеги, други? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

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.  

Дневният ред е приет. 
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Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

бих искала да направя две съобщения: 

Първото е, че от днешното заседание по обективни причини 

отсъстват  господин  Христов  и  господин  Арнаудов.  Ще  закъснее 

госпожа Иванова. 

И второто, колеги е, че в „Държавен вестник“, бр. 28 от 29 

март 2018 г. е обнародван Указ № 83 на Президента на републиката 

за насрочване на частичен избор за кмет на община Лозница, област 

Разград, на 20 май 2018 г. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка 

първа от дневния ред: 

1. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

постъпило с вх. № МИ-27-58 от 19.03.2018 г. искане от страна на 

общинската  избирателна  комисия  –  Свищов,  за  заплащане  на  две 

дежурства и проведено заседание на 9 март 2018  г. 

Дежурствата са дадени във връзка с получаването на писмо 

от Общинския съвет – Свищов, с вх. № ОИК-244 от 23.02.2018 г., с 

което  писмо  в  ОИК  са  представени  декларации  на  39  общински 

съветници,  и  отделно  от  това  във  връзка  със  Закона  КОНПИ. 

Дежурството  е  дадено  от  трима  членове,  а  именно  заместник-

председател, секретар и член на общинската избирателна комисия – 

за  получаването  на  попълнените  декларации  от  общинските 

съветници по закона. (Реплики.) 

Това  е  впоследствие,  това  е  друго  дежурство,  което  е  на 

23.02.2018 г. На 23.02.2018 г. са им занесени всичките декларации от 

страна  на  общинските  съветници  с  писмо  от  Общинския  съвет  – 

Свищов. Във връзка с това те са ги завели във входящия регистър на 

общинската  избирателна  комисия,  при  което  заместник-

председателят  на  ОИК е насрочил заседание  на 9 март 2018 г.,  с 
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дневен  ред  по  т.  1,  а  именно  Действия  по  отношение  на 

декларациите, които са били предоставени от Общинския съвет. 

На  това  заседание  са  присъствали  заместник-председател, 

секретар  и  8  членове.  На  заседанието  са  приели  решение  за 

връщането  на декларациите,  съгласно  приложения списък,  поради 

това че  общинската избирателна комисия не е орган по изборите и 

следва Постоянната комисия към Общинския съвет – Свищов, да се 

произнесе  по  декларациите  за  предотвратяване  на  конфликт  на 

интереси  и  деклариране  на  имуществото.  Във  връзка  с  това  е 

проведено това заседание. 

И е дадено още едно дежурство, с което вече съответно са 

върнати декларациите.  То пак е  дадено от  заместник-председател, 

секретар и  членове. 

С оглед това обстоятелство, че при всички случаи, когато има 

официална  кореспонденция,  тя  следва  да  бъде  приета  по  някакъв 

начин, т.е. трябва някой да даде дежурство, както и по отношение на 

предаването,  така  и  с  оглед  обстоятелството,  че  правилно 

общинската избирателна комисия се е произнесла в заседанието, че 

не е компетентна и трябва да се вземе за връщане, във връзка с това 

аз ви предлагам в този случай да бъде изплатено възнаграждение за 

дадените дежурства и за заседанието, което е проведено. 

Въпросът е, че на заседанието са присъствали членове, които 

пътуват  от  Велико  Търново  и  във  връзка  с  това  с  оглед 

командировъчното,  да  бъде  предвидено  изплащането  им,  както 

процедираме в тези случаи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Напълно съм съгласен с докладчика,  че 

трябва  да  се  изплати,  защото  несвикването  на  заседание  и 

невръщането би означавало приемане на декларациите като орган по 

избора. 

Но  в  такъв  случай  трябва  да  се  изплати  още  повече 

възнаграждение и за предишното заседание, което е първата стъпка 
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на  тази  общинската  избирателна  комисия  в  правилната  насока  да 

откаже да създаде  декларацията  до Общинския съвет.  Тоест,  тя  е 

действала последователно и се е събрала винаги сезирана . И аз съм 

съгласен на 100 % с предложението на докладчика и с мотивите му. 

Мисля, че в първия случай при първото им заседание е абсолютно 

същата фактическа обстановка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други изказвания? – Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам да бъдат разделени 

двете, дотолкова доколкото това е едно самостоятелно искане и вече 

другото …

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колега,  по  процедура  вие  правите  доклад  по  отношение  на  тези 

дежурства,  и аз  тях ще подложа на  гласуване,  доколкото другият 

въпрос е разгледан, и ако се връща за преразглеждане, то тогава ще 

трябва да има процедура за приемане на това преразглеждане. 

Други? – Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тъй като не виждам разлика, а другото е 

предходно искане, считам, че анблок трябва да се гласуват всичките 

възнаграждения.  И правя  процедурно предложение  в  тази  насока. 

Правя процедура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Контрапроцедурно предложение. Не 

може по преписка и по искане да се гласува друго нещо освен това, 

което е вътре в искането. Няма искане за присъединяване на двете 

преписки от страна на комисията, както и от страна на докладчика, 

така че предлагам да се гласува само докладваната преписка. Това е 

процедурно предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  са 

процедурни  предложения,  така  че  можете  да  направите  само 

процедура. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз си поддържам предложението и има 

голям  смисъл  да  се  гласуват  анблок,  защото  първото  е  първо  по 

време  искане  и  в  зависимост  от  резултата  от  едното,  аз  ще  си 

формирам убеждението и за другото. 

Аз  съм  за  изплащане  и  на  трите  възнаграждения,  но  ако 

вземем решение да не платим първото искане, бих гласувал против, 

за  да  имаме  последователни  решения  и  тези.  Това  е  връзката. 

Обяснявам на госпожа Сидерова каква е връзката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  отново  поставям  въпроса, 

който дали е процедура или не, но в случая това е искане, което е 

подадено самостоятелно по отношение на тези две дежурства и това 

заседание.  То  не  може да  бъде  присъединявано,  съединявано  или 

гласувано по някакъв друг начин, освен самостоятелно. 

Това, което е възможно, тъй като за предходното вече имаме 

решение като Централна избирателна комисия, е евентуално да се 

гласува  процедурата  за  прегласуване  на  предходните 

възнаграждения, които са поискани от комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  господин  Ивков,  не  мога  да  ги  подложа  в  тази 

последователност.  Първо  мога  да  подложа  на  гласуване 

предложението  по  конкретния  доклад  и  след  това  вашето 

процедурно прегласуване. 

Уважаеми колеги, има ли други изказвания? – Заповядайте, 

господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  предлагам  да  отложим 

гласуването  и  разглеждането  на  тази  точка.  Конкретно  да 

преразгледаме  предходната,  защото  от  резултата  от  предходната 

зависи и резултатът по тази. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Правя обратно процедурно предложение 

на предложението на колегата Цачев. (Реплики.) 

Обратно предложение на предложението на колегата Цачев - 

да не се отлага гласуването по доклада на колегата Андреев. Защо? – 

Няма никаква обвързаност между двете искания. Ако приложим тази 

процедура,  това  означава  да  събираме  всички  искания  от  всички 

избирателни  комисии  да  бъдат  гласувани  заедно  в  една  година, 

например.  Или  в  половин  година  или  в  някакъв  период,  който 

определим. 

Всяко искане за изплащане на възнаграждение постъпва от 

комисията  с  входящ  номер  и  със  съответната  документация.  По 

предходното искане ние вече сме се произнесли. Сега е постъпило 

ново  искане,  докладвано  е  от  колегата.  Мисля,  че  е  докладвано 

както  трябва,  в  смисъл  всички  са  запознати  с  основанията  за 

проведеното заседание и моля да го подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Абсолютно противно мнение ще изразя. 

(Реплики.) 

 Процедура е. Ние в момента защитаваме аргументите да има 

ли процедура или не. (Реплики.) 

Добре,  тогава  правя  процедурно  искане  да  се  запозная  в 

цялост с  преписките и  да  бъдат разгледани всички преписки,  тъй 

като са по един и същи въпрос. Преписките, които бяха на доклад на 

колегата Бойкинова за същите декларации и преписките на колегата 

Андреев,  които  очевидно  са  за  същите  декларации,  които  са 

приемани и връщани. 

Правя искане да се запозная с  трите преписки преди да се 

гласуват и да се гласуват анблок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги,  процедура  за  отлагане  разглеждането  на 

така докладваната преписка. Гласуваме процедурата за отлагане. 

Режим на гласуване. 

8



Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Георги  Баханов,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против  –  7  (Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Камелия  

Нейкова,  Кристина Цанкова-Стефанова,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Таня Цанева).  

Уважаеми колеги, не постигнахме необходимото мнозинство 

за отлагане. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Госпожо председател, аз ще ви помоля 

да прегласуваме, тъй като грешно съм гласувал. Просто друго беше 

желанието ми, но съм го отчел неправилно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  отново 

подлагам на гласуване отлагането на разглеждането на преписката. 

Режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  10  (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  

Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 8 (Александър 

Андреев,  Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Таня Цанева).   

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на 

господин Андреев за изплащане. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 

4 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,  Цветозар  

Томов).  

Предложението се приема. 
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Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах против не защото 

съм  против  изплащането,  а  защото  мисля,  че  станаха  много 

процедурите с оглед на които избягваме или една част от колегите се 

мъчим да върнем на разглеждане с оглед справедливост и с оглед на 

това, че става въпрос за колеги от общинската избирателна комисия. 

Един  въпрос,  който  по  мое  мнение  би  следвало  да  се  обсъди 

принципно, дори да бъде включен като отделна точка за принципно 

обсъждане. Не с оглед конкретни преписки, а с оглед принципния 

въпрос за заседанията, които са се провели по поводите и с малки 

разлики  в  насрочванията  по  поводи,  които  обсъждахме  извън 

микрофон,  на  микрофон  и  които  бяха  предмет  на  различни 

процедури и пр. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  за  да  приключим,  макар  че  предложилият  тази 

процедура не е  в  залата,  аз  съм длъжна да подложа на гласуване 

процедурата за преразглеждане на вече разгледаните преписки. 

ОБАЖДАТ  СЕ:  Няма  такова  предложение.  (Реплики,  

уточнения.) 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Той каза,  че  иска  всички да  се 

гласуват анблок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

преминаваме към разглеждането на точка 1.а.: 

1.а. Промени в състави на ОИК. 

Госпожо Цанева, имате ли готовност да докладвате с оглед на 

това,  че  преписката  дойде  непосредствено  преди  заседанието?  – 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  ви  предлагам  проект  на 

решение  относно  промяна  в  състава  на  Общинската  избирателна 

комисия – Ямбол, област Ямбол. Предложението е с вх. № МИ-10-15 
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от  29.03.2018  г.  от  упълномощения  представител  на  Политическа 

партия „Атака“. 

Предлага се на мястото на Недялко Дочев Савов – секретар 

на ОИК – Ямбол, да бъде назначена Красимира Иванова Колева.

Към  предложението  са  приложени:  молба  от  досегашния 

секретар за прекратяване на пълномощията му, копие от декларация 

по чл. 75 на новото лице, копие от дипломата за завършено висше 

образование, даже и копие от личната карта на Красимира Иванова 

Колева.

Затова ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс да освободим като 

секретар на ОИК – Ямбол, община Ямбол, Недялко Дочев Савов, със 

съответното  ЕГН,  и  да  се  анулира  издаденото  му  удостоверение. 

Както и да назначим  за секретар на ОИК – Ямбол, област Ямбол, 

Красимира  Иванова  Колева,  със  съответното  ЕГН,  и   да  й  бъде 

издадено удостоверение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Владимир  Пенев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Колеги, това е Решение № 5009-МИ/НР. 

Продължаваме със следващ докладчик по тази точка. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам  ви  проект  за 

решение № 4983, който е относно промяна в състава на Общинската 

избирателна комисия – Добричка, област Добрич. 

Постъпило  е  по  електронната  поща  искане  от 

упълномощения  представител  на   ПП  „Движение  за  права  и 

свободи“,  област Добрич,  с  предложение за промяна в състава на 

ОИК  –  Добричка.  На  мястото  на  заместник-председателя  на 

комисията, който е подал молба за освобождаване по лични причини 

– намира се в чужбина, е постъпило съответно предложение за нов 

заместник-председател  с  приложени  копие  от  личната  карта, 

диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 75, 

чл. 80 и чл. 66 от Изборния кодекс.

Предвид  изложеното  ви  предлагам  да  освободим  като 

заместник-председател на ОИК – Добричка,  област Добрич, Севда 

Февзие Неджибова, и да анулираме издаденото й удостоверение. И 

да назначим  за заместник-председател на ОИК – Добричка, област 

Добрич, Сюзан Зекерие Рамис.

На  назначения  заместник-председател  на  общинската 

избирателна комисия да се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 5010-МИ/НР. 

С това изчерпахме т. 1.а.
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Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 

ред: 

2.  Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 

административнонаказателни преписки. 

Госпожо Бойкинова, отново вие сте докладчик. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  в  предходно  заседание  ви 

докладвах молбата на Кънчо Петков Бонев с искане за изменение и 

допълнение на решение на Софийския районен съд в частта му за 

разноските на основание чл. 248 от ГПК. Изготвила съм проект на 

становище от името на Централната избирателна комисия. С вх. № 

ЦИК-00-352 в моята папка е качена съответно молбата, решението 

на  Районния  съд,  протокола  от  последното  заседание,  разноски, 

които  е  представил  и  молбата,  с  която  е  представил  съответно 

договора за правна помощ. 

По делото има представено адвокатско пълномощно, но не е 

имало  договор  за  правна  помощ  и  защита  и  съдът  е  дал  след 

приключване на устните състезания в тридневен срок  молителят да 

представи договор за правна помощ. И на основание на този договор 

за  правна  помощ  сега  той  претендира  заплащане  на  адвокатско 

възнаграждение. 

Становището  е  относно  допустимостта  и  основателността. 

Подробно  съм  изложила  мотивите  затова  защо  е  неоснователно 

неговото искане за заплащане на адвокатско възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Понеже сега виждам и отговорът е голям, колегата Бойкинова 

казва за договор за правна помощ само. Това като доказателство за 

плащане на хонорара ли е представено, съгласно указанията на ВКС 

– Тълкувателно решение № 6? (Реплики.) 

След заседанието не може категорично, но мисля, че трябва 

да  обърнем  внимание  точно  на  това  и  да  се  позовем  и  на 

Тълкувателното  решение,  че  доказателства  за  заплащане  на 
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адвокатския хонорар трябва да се представят най-късно в съдебното 

заседание. Доказателства за плащане, не просто договор за правна 

помощ. (Реплики.) 

Хубаво,  въпросът  е  все  пак  да  акцентираме  върху  това 

обстоятелство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за 

запознаване. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, мнения, въпроси? – Няма. 

Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, продължаваме със следващата точка: 

2.а.  Изпълнение  на  договор  относно  поддръжката  на 

интернет страницата на ЦИК. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 

в моята папка има писмо-искане от  „Информационно обслужване“ 

АД, с  вх.  № ЦИК-00-430 от 27.03.2018 г.,  с  искането да приемем 

извършената работа по Договор за поддържане на нашата интернет 

страница  и  съответните  актуализации на  данните  и  текстовете  по 

нея. Към това искане е приложен и приемо-предавателен протокол 

за  изпълнение  на  сключения  с  „Информационно обслужване“  АД 

договор за периода 24.12.2017 г. – 23.03.2018  г. 
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Работата  е  извършена  според  мен.  Предлагам  да 

упълномощим председателя и секретаря съответно по приетия ред 

да подпишат този протокол за извършената работа по този договор. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 

режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме с разглеждането на точка трета: 

3. Доклади по писма. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-

08-7/1  от  22 март  2018 г.  от  Софийски градски  съд,  Наказателно 

отделение,  с  искане  да  се  предоставят  данни  относно  конкретно 

лице: на последните произведени избори в коя секция е гласувало, 

съответно неговият последен известен адрес. 

Това искане беше постъпило с вх. № НС-08-7 от 20 март 2018 

г.  по  електронната  поща  на  Централната  избирателна  комисия. 

Разгледано  е  на  предходно  наше  заседание  и  съответно  е 

предоставен отговор със съответната информация, с изх. № НС-08-9 

от 22 март 2018 г., поради което ви го докладвам за сведение. 

Колеги, постъпили са две искания от Столична дирекция на 

вътрешните работи, отдел „Разследване“, с вх. № НР-04-02-1 и вх. № 

НР-04-02-2.  От 14 март 2018 г. са и двете писма и са с идентични 

искания, затова ги докладвам общо. 

И в двете искания се касае за съдействие и предоставяне на 

информация във връзка с установяване на данни на членове на СИК 

15



на  произведения  на  6  ноември  2016  г.  национален  референдум, 

точните  адреси  на  избирателната  секция,  както  и  достъп  до 

избирателните списъци. 

Във връзка  с  това ви предлагам да отговорим, че  исканата 

информация  не  се  съдържа  при  нас.  Точните  адреси  на  секциите 

могат  да  се  получат  от  Столична  община  в  случая,  а  останалата 

информация  се  съхранява  в  съответни  помещения,  определени  от 

Столичната  община  и  би  трябвало  да  се  поиска  съдействие  от 

Столичната община за достъп до тези материали и книжа. 

В този смисъл да изготвя два отговора, за да съдействаме за 

намирането  на  необходимата  информация  и  извършването  на 

разследването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  писма  с  такова 

съдържание. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ  докладчик  в  залата  по  тази  точка  е  госпожа 

Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка с вх. № ПВР-04-02-15 от 28 март 2018 г., пристигнала от 

Министерството  на  вътрешните  работи,  Районно  управление  – 

Поморие, с питане относно лице, което е гласувало в нарушение на 

Изборния  кодекс  на  6  ноември  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на републиката. Питането е дали лицето е гласувало 

два  пъти,  но  аз  с  писмо  пояснявам,  че  лицето  е  гласувало  в 

нарушение на изискванията на Изборния кодекс, тъй като съгласно 
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проверката  на  ГД  „ГРАО“,  лицето  е  гражданин  на  Босна  и 

Херцеговина,  а  не  е  български  гражданин  и  затова  е  подаден 

сигналът.  Като в писмото описвам и приложените повторно, за да 

има  яснота,  копие  от  избирателния  списък,  от  проверката  и  от 

писмото на ГД „ГРАО“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам още една преписка,  по която 

още не съм изписала писмото, но искам да ви я докладвам. Става 

дума за запитване, което е дошло от Столичната община, но тя по 

същество ни е препратила искане на Главна дирекция „Полиция“, 

която я е задължила да представи копия от избирателни списъци от 

избирателни  секции  на  четири  лица,  които  са  гласували  и  в 

нарушение на Изборния кодекс, а някои от тях са гласували повече 

от един път.  

 Аз предлагам да отговорим направо на Национална дирекция 

„Полиция“  с  копие  до  Столичната  община.  При  извършената 

проверка съм констатирала, че тези четири лица не са гласували в 

нарушение  на  правилата  на  Изборния  кодекс  на  президентските 

избори, което ще отразя в т. 1 на писмото. От тези лица две – няма 

да  кажа  имената,  но  ги  посочвам  конкретно  в  писмото,  при 

проверката излизат като гласували повече от един път. Едното – две 

секции в София, а другото в секция в София и в Лимасол – Кипър. 

Също прилагаме документите за тези лица. 

А по отношение на националния референдум, всичките тези 

четири  лица  са  гласували  в  нарушение  –  повече  от  един  път  в 
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националния  референдум.  При  проверката  така  излиза  и  соча 

конкретните секции и конкретните копия от списъка, от проверката, 

писмото  на  ГД  „ГРАО“  и  копие  от  секциите,  които  са  ни 

предоставени от ГД „ГРАО“. Проверката е и за Лимасол с пояснение 

в края на писмото, че за Лимасол избирателните списъци се намират 

при нас, а за останалите – в общините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще изпратя с ваше съгласие писмото 

направо на Главната дирекция „Полиция“, като приложа и копие до 

Столичната  община,  като  към  него  приложа  същите  документи. 

Защото  полицията  ги  е  изискала  от  тях  и  ги  е  задължила  да  ги 

изискат от компетентните органи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, думата има госпожа Ганчева – заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № ЦИК-04-01-12 от 

29 март 2018 г.,  като колеги, това е преписка, която е препратена 

чрез  Министерството  на  външните  работи  от  Посолството  на 

Република  България  в  Багдад,  Ирак.  Приложено  са  ни  изпратили 

паметна бележка от Редовната работна среща на представителствата 

на страните по въпросите за контратероризма и реформата в сектора 

за сигурност на Ирак, проведена на 25 март 2018 г., като са добавени 

също така и материали за мандата на Работната група и презентация 

на  новоразкритата  Съветническа  мисия  на  Европейския  съюз  в 

страната. 
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Приложенията  са  на  английски  език.  Има  резолюция  на 

председателя  за  превод  в  частта,  която  касае  ЦИК,  но  аз  ще  си 

позволя да не се съглася с председателя и да възложим превод на 

цялата  част,  защото  считам,  че  информацията  е  относима  и  към 

други  въпроси,  които  се  обсъждат  в  Централната  избирателна 

комисия. 

Това е за сведение и запознаване. Също е разпределено и на 

работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Ганчева, аз се съгласявам. Просто имаше нужда от преценка дали в 

цялост касае дейността на ЦИК или в част. Така че се съгласявам с 

предложението. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

07-51 от 27 март 2018 г., и вх. № ЦИК-07-51/1 от  29 март 2018  г. 

Това е преписка, която касае покана „Ролята на фалшивите новини и 

социалните  медии  в  изборите“.  Тази  среща,  за  която  се  отнася 

поканата,  ще  се  проведе  на  17  април  2018  г.  в  Лондон,  като  е 

посочен часът, приложен е дневен ред. Кръглата маса се провежда 

съвместно с Международния център за парламентарни изследвания 

и Изборния трибунал на Федералния съд в Мексико. И се сочи, че 

ще се радват да се присъединим към тази среща. Програмата касае 

открита  дискусия  относно  фалшивите  новини,  последните 

тенденции и  политики в Обединеното кралство и по света, ролята и 

ефективността  на  образователните  и  информационните  кампании, 

съвременните и бъдещи технологии и процеси в системи за справяне 

с  бъдещи  заплахи,  препоръки  към  органите  за  управление  на 

изборите  и  други  заинтересовани  страни,  като  заключителните 

бележки ще бъдат предоставени от съдия Хосе Луис Варгас Валдес 

от Избирателния трибунал на Федералния съд в Мексико. 

Колеги, не е посочен краен срок. Докладвам ви го за сведение 

и запознаване, ако някой колега изявява желание и ще го върна на 

доклад в следващо заседание. 
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Госпожо председател, моля ви малко по-късно да се включа 

пак,  защото  току-що  получавам  преписки,  с  които  не  съм  се 

запознала, за да се запозная. Да ме включите вероятно пак в точката 

за доклади по писма или в някоя друга точка . 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Припомням  за  писмата,  които 

касаят  съвместния  проект  с  Държавната  агенция  „Електронно 

управление“.  С оглед  обсъжданията  в  оперативен  порядък,  ще ви 

моля  по  ваша  председателска  преценка  или  да  прекратим 

заседанието  и  да  си  направим  работна  почивка,  или  по  ваша 

преценка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ще  направим 

работна почивка. 

Следващ докладчик е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:   Колеги,  една  преписка,  която  на 

предишното заседание докладвах с вх. № ЦИК-03-4 от 23 март 2018 

г.  Писмото  е  от  заместник  министър-председателя  господин 

Томислав  Дончев,  относно  мерки  за  изпълнение  на  проекти, 

финансирани  по  Оперативна  програма  „Добро  управление“  по 

приоритет  на  Ос  1  „Административно  обслужване  и  електронно 

управление“. С госпожа Ганчева заедно докладвахме и благодаря, с 

нейна помощ е изготвен проектът на отговор. 

Уведомяваме  заместник  министър-председателя,  че 

Централната  избирателна комисия не участва  като бенефициент в 

проекти, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“. 

Уточняваме, че сме партньор на  Държавната агенция „Електронно 

управление“ по тази програма, но не получаваме пряко финансиране 

по проекта. 

Писмото  предполагам  е  публикувано  във  вътрешната 

мрежа…

Отлагам го, защото не е публикувано във вътрешната мрежа. 

Всички проект следва да бъдат публикувани във вътрешната мрежа. 
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Уважаеми колеги, следващата преписка е с вх. № ЦИК-09-45 

от  28  март  2018   г.  –  Докладна  записка  от  госпожа  Манолова  – 

директор на Дирекция „Администрация“, относно утвърждаване на 

разходи за проведени консултантски услуги. Представен е протокол 

от 28 март 2018  г., заедно с копие от фактура на стойност 140,88 лв. 

с  включен  ДДС.  Става  въпрос  за  консултантски  услуги  в 

счетоводната  програма  „Ажур“  по  отношение  на  работна  заплата 

„Омекс 2000“. 

Предлагам  да  одобрим  така  предложеното  извършване  на 

разход. Налични са средства по § „Издръжка“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – 1 (Росица Матева).  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  подаването  на 

Годишен отчет за дейността в Националния статистически институт 

–  задължение  по  Закона  за  корпоративното  подоходно  облагане. 

Представена е докладна записка с вх. № ЦИК-09-44 от 28 март 2018 

г. Представен е комплектът от справки за одобрение, които да бъдат 

предоставени в Националния статистически институт по електронен 

път  с  квалифициран  електронен  подпис  от  госпожа  Жасмина 

Пеовска  –  счетоводител-касиер.  Срокът  за  подаване  на  така 

представеното Приложение № 9, е до 31 март 2018 г. 

Предлагам  да  одобрим  изпращането  по  електронен  път  от 

госпожа Пеовска на попълнената справка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване…. 
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Уважаеми  колеги,  отменям  гласуването  поради  проблем  с 

устройството за гласуване. 

Подлагам на гласуване изпращането на това писмо. 

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – 1 (Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  поредната 

докладна записка от госпожа Манолова, с вх. № ЦИК-09-47 от 28 

март 2018 г. Представена е изготвена обобщена информация по чл. 

230, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки за 2017 г. Тя е 

като  приложение  към докладната  записка.  Предлагам  да  одобрим 

изпращането  на  тази  информация  в  Агенцията  по  обществените 

поръчки.  Изпращането  е  по  електронен  път  с  електронен 

квалифициран подпис от упълномощено за това лице. Може би става 

дума за господин Желязков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване. Ще гласуваме с вдигане на 

ръка. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Още една докладна записка с вх. № 

ЦИК-09-46  от  28  март  2018  г.  Госпожа  Манолова  е  представила 

изготвен и попълнен Въпросник и Годишен доклад за състоянието 

на системите за финансово управление и контрол за 2017 г. в ЦИК. 

Знаете,  че  с  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 

комисия  беше  възложено  издаване  на  заповед  за  определяне  на 

работна  група,  която  да  изготви  годишния  доклад,  както  и  да 

попълни въпросника.  Включително да се  определят длъжностните 

лица затова. Срокът за изпращане в Министерството на финансите е 

30 март 2018 г. 

Тъй като писмото беше получено в Централната избирателна 

комисия  на  6  ноември  2017  г.,  госпожа  Манолова  в  докладната 

записка изрично уточнява, че с нейна резолюция е поискала писмени 

обяснения  от  отговорните  служители  за  неизпълнение  на  нейна 

резолюция от 7 ноември 2017 г. и прилага писмените обяснения на 

длъжностните лица. 

Докладвам ви ги за  сведение в тази час.  Моля да одобрим 

така  попълнения  Въпросник,  Годишния  отчет  и  да  възложим 

изпращането в Министерство на финансите на тази информация.  

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, тъй като преписката е твърде дълга, след почивката, която 

ще си дадем, за да прегледаме тази и още няколко преписки, ще я 

разглеждаме. Моля да се запознаете. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Да,  във  връзка  с  това  по  време  на 

почивката  предлагам  и  съответните  длъжностни  лица  да  бъдат 

поканени на работното обсъждане. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-02-17 от 27 март 

2018  г.  С  писмо  на  главния  счетоводител  в  администрацията  на 

Народното  събрание  ни  е  предоставена  справка  за  извършените 

разходи за м. февруари 2018 г. Общата стойност е 3771,11 лв.  
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Във  връзка  с  това  стои  въпросът  за  сключване  все  пак  на 

споразумение с Народното събрание за ползване на помещенията до 

периода, в който имаме уточнението от срещата с председателя на 

Народното събрание. 

Писмото ви го докладвам за сведение и за предоставяне на 

счетоводството  за  изплащане  след  извършване  на  съответните 

проверки  и  за  възлагане  отново  на  директора  на  Дирекция 

„Администрация“  предприемане  на  необходимите  действия  за 

сключване на споразумение за ползване на съответните помещения 

до 30 септември т.г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, задачата вече е възложена от миналия четвъртък. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  папка  „покани“  са 

публикувани  покани  за  семинари  във  връзка  със  Закона  за 

обществените поръчки – за запознаване. 

Вече  във  вътрешната  мрежа  е  публикуван  и  проектът  на 

писмото  до  господин  Томислав  Дончев  –  заместник  министър-

председател. Моля да го видите, да го одобрим и да го изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, време за запознаване. 

Колеги, коментари? – Подлагам на гласуване това писмо…

Колеги, отменям гласуването. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване писмото. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Госпожа Ганчева. 
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  С  оглед  разпределените  ми 

преписки, моля да включите в дневния ред нова точка: Доклад по 

писмо  от  Народното  събрание  за  прекратени  пълномощия  на 

народен  представител.  Моля  да  докладвам  по-нататък  с  оглед 

изготвяне на проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам на  гласуване създаването  на нова точка 4.а.  със 

съдържание:  Проект  на  решение  за  обявяване  на  народен 

представител.  

Колеги, гласуваме. Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Ганчева, по т. 4. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Разпределени са ми преписки с вх. 

№   ЦИК-00-435  от  29  март  2018  г.  Колеги,  припомням,  че  на 

предходно  заседание  по  повод  техническото  събитие  и  работна 

среща  на  група  „Изборни  въпроси“,  която  ще  се  състои  през  м. 

април  в  Брюксел,  ние  приехме  писмо,  с  което  да  изпратим 

информацията,  която  ни  беше  предоставена,  с  въпроси  относно 

проведената тестова кампания през 2017  г. на криптоинструмента – 

до  „Информационно  обслужване“  АД,  в  частност  до  господин 

Станев.  Това  е  определеният  експерт  от  „Информационно 

обслужване“  АД,   който  да  подпомага  с  експертизата  си 

Централната избирателна комисия, съответно нейни представители 

при  участието  в  тази  среща.  Информацията  е  предоставена  от 

господин Станев  и аз като докладчик съм разговаряла с него и той 

има готовност след като се запознаем, ако имаме необходима нужда 

от  разяснения.  Припомням,  че  ние  трябва  да  изпратим 
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информацията  в  срок  до  19  април  2018  г.  като  отговор  с  оглед 

работната среща. 

Току-що ми е разпределена и преписка с вх. № ЦИК-07-10/5 

от 29 март 2018 г., която е на английски и отново съдържа материали 

по повод същата среща. Има резолюция за превод от председателя и 

член  на  работната  група,  но  тя  не  касае  Работна  група  „Общи 

въпроси“. 

Аз ще ви предложа с оглед тази информация по това събитие 

и с оглед предходния ми доклад да определим представители, да се 

запознаем  с  материалите  и  на  следващото  заседание,  ако  имаме 

готовност, наистина да направим предложение за конкретни колеги 

и да решим дали имаме необходимост от разяснения от експерта от 

„Информационно обслужване“ АД. 

Това е за сведение и запознаване. 

Не  съм  запозната  с  информацията,  която  току-що  ви 

докладвах и е на английски език. Може да има нещо относимо към 

отговорите, които следва да изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Ще се върнем към точка трета впоследствие. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на: 

4.  Доклади относно постановления на прокуратури. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам преписка с вх.  № 

ПВР-09-32 от 28 март 2018  г.  от Районна прокуратура – Сливен. 

Касае  се  за  постановление  за  отказ  да  се  образува  наказателно 

производство. Проверката е извършена във връзка с изборите на 6 и 

13  ноември  2016  г.  за  президент  и  вицепрезидент  на  Република 

България. При проверката се установява, че се касае за лице, което е 

поставено  под  ограничено  запрещение.  На  6  ноември  лицето  е 

гласувало лично. 

26



Извършена е  проверка,  установено е,  че не е  в  списъка на 

заличените лица, но не е бил и в основния списък. Затова е дописан, 

тъй като е гласувал по постоянния си адрес, и се е подписал след 

упражняване  на  правото  си  на  глас,  а  на  13  ноември  2016  г.  е 

гласувал във втория избор. И в двата случая е бил придружаван от 

майка си,  която  е  и  негов попечител.  И на  втория  избор обаче  в 

избирателния списък се е подписала майка му,  като е представила 

документ за това, че е негов попечител. 

Приема  се  от  прокурора,  че  не  са  налице  данни  както  от 

обективна,  така  и  от  субективна  страна  за  квалифициране  на 

деянието  като  престъпление,  поради  което  отказва  да  образува 

наказателно производство. 

Предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Не виждам други становища. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-09-1 от 

23 март 2018 г. от Районна прокуратура – Сандански е постъпило до 

общинската  избирателна  комисия  –  Сандански,  до  Районната 

избирателна комисия – Благоевград и до Централната избирателна 

комисия  –  София:  приложено  ни  изпращат  заверен  препис  от 

присъда, постановена по НОХД № 66 от 2016 г., която след това е 

обжалвана и е отменена. 

Искам да ви кажа, че на първо място с присъда № 2590 от 

10.05.2017   г.,  постановена  по  въззивно  наказателно  дело от  общ 

характер № 491 от 2016 г. по описа на Благоевградския окръжен съд, 

на Кирил Георгиев Димитров от с. Жигурово, община Сандански, е 

наложено наказание „Лишаване от право да заема изборна държавна 

и обществена длъжност за срок от три години, считано от влизане в 

сила на присъдата“. Присъдата е влязла в сила на 27.02.2018 г., като 

е  записано:  „За  започване  и  приключване  на  изпълнението  на 

наказанието уведомете своевременно Прокуратурата“. 
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Това  е  едно  от  предполагам  малкото  дела  за  купуване  на 

гласове.  Първоначално  Санданският  районен  съд  го  е  признал  за 

невинен по повдигнати две обвинения. Същият е бил кандидат за 

кмет  на  въпросното  с.  Жигурово,  но  след  това  с  присъда  на 

Благоевградския  окръжен  съд  същият  е  осъден  на  лишаване  от 

свобода за срок от една година и глоба в размер на 10 000 лв. Както 

и му е наложено на основание чл. 66, ал. 1 отложено ефективното 

изпълнение на наложеното наказание за срок от три години. 

И което касае най-вече Централната избирателна комисия е, 

че на основание чл. 167, ал. 6, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 6 и чл. 49, 

ал. 2 от Наказателния кодекс, лишават Кирил Димитров от правото 

да заема изборна държавна и обществена длъжност за срок от три 

години, считано от влизане в сила на присъдата. Тази присъда след 

това е потвърдена и от Върховния касационен съд. 

Уважаеми колеги, считам, че е изпратено за сведение. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

доклада на господин Баханов. 

Уважаеми колеги, както е трайната практика на Централната 

избирателна комисия досега – процедираме с вписване на лицето в 

регистъра.  Нека  да  гласуваме  изпращане  на  писмо  до 

„Информационно обслужване“ АД за извършване на проверка. 

Колеги, режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Следващото  е  с  вх.  № ПВР-09-30  от 

23.03.2018  г. – постановление за отказ да се образува наказателно 
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производство от прокурор при Районна прокуратура – Варна. Във 

връзка  с  постъпил  сигнал  от  Централната  избирателна  комисия, 

съдържащ  списък  с  данни  за  лица,  гласували  в  нарушение  на 

разпоредбите  на  Изборния  кодекс  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент на 6 и 13 ноември 2016 г. Посочено е едно лице – 

Георги Обретенов. 

Извършена е предварителна проверка, снети са сведения от 

същото лице, което към момента е изтърпявало присъда „лишаване 

от  свобода“  в  затвора  във  Варна.  Но  лицето  е  гласувало  на 

проведения  втори тур на  изборите за  президент  и  вицепрезидент, 

проведени  на  13  ноември  2016  г.,  като  същият  е  посочил,  че  е 

гласувал, тъй като е бил вписан в избирателния списък. 

Снети са сведения и от анализатора досие към затвора във 

Варна и от техническия сътрудник към затвора в гр. Варна. 

Посочва се, че е бил допуснат до гласуване на изборите на 

13.11.2016 г., тъй като към този момент лицето е било подсъдим, без 

да  има  влязла  в  сила  присъда.  Той  е  изтърпял  една  предходна 

присъда до 11.09.2016  г.  по посочено наказателно дело от частен 

характер.  Като  от  11.03.2016  г.  става  подсъдим  по  друго  дело  с 

посочен номер, с мярка за неотклонение „задържане под стража“ и 

чак на 29.03.2017 г. лицето е получило присъда по това наказателно 

дело от общ характер в размер на 12 години. 

И се е установило, че е гласувало на втория тур в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016  г., 

тъй като към момента на гласуване лицето е било подсъдимо и не 

попада в ограниченията, наложени от Изборния кодекс, а именно чл. 

307 от ИК, където е посочено кои лица имат право да гласуват и 

поради  тези  причини  и  с  тези  мотиви  прокурорът  при  Районна 

прокуратура – Варна, отказва да образува наказателно производство 

и прекратява преписката. 

С  оглед  на  изложените  мотиви  считам,  че  това  трябва  да 

остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Моля, продължете. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е с вх. № ПВР-09-25 от 27 

март  2018  г.  и  е  постановление  за  прекратяване  наказателно 

производство по досъдебно производство по прокурорска преписка 

на младши прокурор в Районна прокуратура – гр. Русе, като ни е 

изпратена цялата прокурорска преписка в оригинал. 

С въпросното постановление Районна прокуратура – Русе, е 

прекратила наказателното производство по досъдебно производство 

№  2964/2017   г.,  като  изпраща  материалите  по  досъдебното 

производство  по  компетентност  на  Централната  избирателна 

комисия  на  Република  България  за  произнасяне  по 

административно-наказателната  отговорност  на  членовете  на 

Районната избирателна комисия – гр. Русе и секционна избирателна 

комисия № 96 – гр. Русе, за проведените на 26 март 2017 г. избори за 

народни представители и национален референдум. 

Накратко  фактическата  обстановка,  която  е  довела  до 

прекратяване  на  наказателното  производство  и  респективно 

изпращането  на  нас  като  компетентен  орган  да  предприемем 

необходимите  действия  във  връзка  с  евентуално  реализиране  на 

административно-наказателна  отговорност  на  Районната 

избирателна комисия – Русе и съответната секционна избирателна 

комисия е, че е било допуснато да гласува лице, което е страдало от 

детска  церебрална  парализа,  умерена  умствена  изостаналост  и 

параноидна шизофрения и е било поставено под пълно запрещение с 

посочено решение по дело от 2016 г. Като орган по настойничество 

и попечителство при община Русе е определил за настойник майката 

на това лице. 

На  26  март  2017   г.  са  проведени  избори  за  Народно 

събрание. Тук е посочен и национален референдум, което считам, че 

е  останало  или  е  явна  техническа  грешка  в  постановлението. 

Майката  е  била вписана в избирателните списъци.  Тя е  решила в 

същия  ден  да  упражни  правото  си  на  глас.  Когато  е  влязла  при 

членовете на изборната комисия, е попитала дали е възможно двете 
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с дъщеря й да бъдат допуснати до гласуване, като представила обаче 

решението на ТЕЛК, с което последната била освидетелствана. 

Членовете  на  избирателната  комисия  извършили справка  в 

списъка  на  регистрираните  гласоподаватели,  но  не  проверили 

списъка със заличени лица, където въпросното лице с въпросното 

заболяване, която е била под запрещение, както казах преди малко, е 

била вписана под № 3. 

Председателката на секционната избирателна комисия № 96 

от  Русе  е  решила  да  се  посъветва  с  представители  на  Районната 

избирателна комисия – Русе, които е познавала лично. Позвънила е 

на специално определен за тази цел телефон и след като се свързала 

с  РИК,  съобщила  за  конкретния  случай  и  получила  указания,  че 

лицето може да гласува, като името на последната трябва да бъде 

добавено ръкописно в списъка. 

След  това  нататък,  след  като  е  получила  тези  указания,  е 

попълнила бюлетината заедно с дъщеря й - и двете бюлетини, след 

което двете жени се върнали при изборната урна,  където майката 

пуснала  предварително  сгънати  двете  бюлетини  и  е  посочила 

ръкописен подпис срещу името и на дъщеря си. 

Това е накратко фактическата обстановка. 

Разписани  са  всички  членове  на  секционната  избирателна 

комисия, включително и председателят, която – аз разгледах цялата 

преписка – казва, че поема цялата отговорност за случая. Лицето е 

ясно, че не е имало право да гласува и ако някой от секционната 

избирателна комисия си е направил труда да провери дали същото е 

в  списъка  на  заличените  лица,  би  могло  да  установи,  че  същата 

фигурира там под № 3. 

Прокурорът  счита,  че  не  може  да  бъде  определено  като 

престъпно  поведението  на  членовете  на  секционната  избирателна 

комисия и са допуснали, като не са проверили списъка със заличени 

лица,  а  вместо  това  са  потърсили  съдействие  от  районната 

избирателна  комисия  –  Русе,  откъдето  позволили  на  лицето  да 

гласува.  Поради  което  прокурорът  е  прекратил  наказателното 
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производство,  тъй  като  счита,  че  не  е  налице  реализация  на 

наказателна отговорност. 

Сега  остава  да  видим  факта  дали  членът  на  секционната 

избирателна  комисия,  който  е  описал  случая  пред  районната 

комисия, е описал подробно случая, а именно дали това лице има 

ТЕЛК, дали е поставено под запрещение и т.н. 

Уважаеми  колеги,  явно  става  въпрос  за  недоглеждане  от 

страна на секционната избирателна комисия или ние не знаем как са 

предадени фактите и в районната избирателна комисия и кое точно 

лице  от  районната  избирателна  комисия  е  дало  указание  лицето, 

което е под запрещение, да бъде допуснато до гласуване, така че ви 

предлагам да остане за сведение. 

Колегите, които правят обучение, да имат предвид казуса и 

да се акцентира вниманието на членовете на РИК, ОИК и СИК при 

евентуални  бъдещи  обучения,  че  след  като  едно  лице  не  бъде 

намерено в основния списък или в допълнителния списък, да бъде 

проверено дали същото не фигурира в списъка на заличените лица. 

И да се акцентира вниманието върху тези лица, които имат право да 

гласуват, и които нямат – най-вече поставените под запрещение. 

Това  е  моето  предложение.  Ако  има  други  предложения, 

колегите  може  да  се  запознаят  с  преписката  и  да  направят 

предложение за следващо заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Продължете, господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Тук  по  молба  на  колегата  Ивков 

докладвам едно постановление за отказ да се образува наказателно 

производство по описа на Районна прокуратура – Стара Загора. При 

проверката  е  установено,  че  едно  лице  –  съпругата  на  Теню 

Налбантов, е била придружител на същият, тъй като същият е сляп 

след прекаран инсулт и притежава решение на ТЕЛК от очен лекар. 

Съпругата  притежава  нотариално  заверено  пълномощно  да 

представлява съпруга си пред всички инстанции. 
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На  6  ноември  2016   г.  в  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент същата е придружавала съпруга си и се е разписала 

вместо него в изборната секция в Стара Загора, където са гласували, 

като и тя също е упражнила правото си на глас. 

След цялостен анализ на събраните по преписката материали, 

не са се установили категорични данни за извършено престъпление 

от  страна  на  съпругата  Недялка  Налбантова,  поради  което 

прокурорът при Районна прокуратура – Стара Загора е постановил 

отказ  да  образува  досъдебно  производство  по  тази  преписка  и  е 

прекратил преписката. Входящият № е ПВР-09-31 от 28.03.2018 г. 

Предлагам  да  остане  за  сведение  с  оглед  посочената 

фактическа обстановка. Касае се за лице с увреждания, които не му 

позволяват  само да упражни правото си на глас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Не  виждам  други  коментари  –  заповядайте,  господин 

Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, последното е с вх. № 

ПВР-15-1 от 23 март 2018  г. Също има и вх. № ПВР-09-29 от 15 

март 2018 г. Изпратена ни е преписка с № 312 по описа на Районна 

прокуратура  –  Търговище,  за  отказ  да  се  образува  наказателно 

производство. 

В хода на извършената проверка е установено, че едно лице 

не е български гражданин и поради това няма право да гласува в 

изборите  в  Република  Българя.  Според  българските  документи  за 

самоличност  Семи Седая  е  родена  през  1998  г.  и  е  с  неизвестно 

гражданство  и  статут  на  постоянно  пребиваващ  в  Република 

България,  регистриран в гр. Търговище. 

Въпреки това, според приложените към преписката копия от 

избирателните  списъци,  според  обясненията  на  същия  и  неговия 

приемен родител Елена Георгиева, той е гласувал и на първи, и на 

втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

през  2016  г.  Същото  лице  е  със  74  %  трайна  намалена 

работоспособност и водеща диагноза „лека умствена изостаналост“. 
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Майката  е  гласувала.  Била  е  придружена  като  приемен 

родител от детето, което към момента е било навършило 18 години и 

е проявило любопитство и интерес към изборите, като е поискало да 

гласува.  Тъй  като  майката  не  е  била  сигурна  дали  ще  може  да 

гласува,  попитала  избирателната  комисия,  обяснила  и  в 

избирателната  комисия,  след  като  видели  разрешението  за 

пребиваване на Седая в страната, СИК решила, че няма пречка да 

гласува, след което той гласувал и бил дописан в списъка. 

По същия начин е гласувал и на втория тур и е бил дописан в 

списъка без декларацията Приложение № 16-ПВР, че не е гласувал и 

няма да гласува на друго място. Счита се, че е гласувал без да има 

такова право, видно от изложеното, но прокурорът решава, че не е 

налице  престъплението  по  чл.  168,  ал.  1  от  Наказателния  кодекс. 

Необходимо е това да е направено от същото лице умишлено. Освен 

това  те  са  попитали  комисията  дали  може  да  гласува  и  тя  им  е 

разрешила. 

Прокурорът счита, че няма налице престъпление, а са налице 

нарушения, извършени от секционната избирателна комисия, поради 

което  отказва  да  започне  досъдебно  производство  и  препис  от 

постановлението  да  се  изпрати  на  ЦИК.  Отново  същите  мотиви, 

уважаеми колеги – да се акцентира вниманието при обучението на 

районните избирателни комисии, а те от своя страна респективно да 

анализират тези пропуски и да вземат предвид най-често срещаните 

нарушения  от  секционните  избирателни  комисии  и  да  се  обърне 

внимание върху  това  именно лица,  лишени от  право,  да  гласуват 

поради една или друга причина. 

Предлагам  същото  да  остане  за  сведение  и  ако  някой  от 

колегите,  след  като  се  запознае  с  цялата  преписка,  която  пак  е 

приложена  в  заверени  копия  от  районната  прокуратура,  ако  има 

друго предложение, на следващо заседание да направи такова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 
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Уважаеми колеги, преминаваме към т. 4.а.: 

4.а.  Проект  на  решение  за  обявяване  на  народен 

представител.  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви  писмо с вх. 

№ НС-02-1 от 29 март 2018 г. С това писмо приложено от Народното 

събрание на Република България са ни изпратили свое Решение от 

29 март 2018 г., с което са прекратени пълномощията на народния 

представител  Димитър  Николов  Гамишев,  избран  от  листата  на 

политическа  партия  „ГЕРБ“  от  Първи  изборен  район  – 

Благоевградски,  на  изборите  за  народни  представители  в  44-то 

Народно събрание. Като молят Централната избирателна комисия да 

обяви  за  народен  представител  кандидат  на  Политическа  партия 

„ГЕРБ“ за съответния изборен район. 

Във вътрешната мрежа в папката с моите инициали трябва да 

е публикуван проектът на решение. В едно, колеги, съм помолила да 

се направи сканирано копие на регистъра в частта за Благоевградски 

изборен район, за да се ориентирате. 

Следващия,  който  следва  да  обявим,  е  от  Списък  „Б“  – 

файлът е наименуван „Списък“. Става въпрос за Списък „Б“, така че 

считам,  че  следващият  е  господин  Емил  Серафимов  Тончев  със 

съответното ЕГН, под № 8 в листата. 

И ви предлагам проект на решение с обявяването на господин 

Емил  Серафимов  Тончев  със  съответното  ЕГН,  за  народен 

представител в 44-то Народно събрание от листата на политическа 

партия ГЕРБ, от Първи изборен район – Благоевградски.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“. 

И  в  случай  че  приемем  този  проект  на  решение  и  стане 

решение, да гласуваме и писмо със стандартния текст, с който да го 

изпратим  на  „Държавен  вестник“  за  обнародване.  И  писмо  до 

Народното  събрание  със  стандартния  текст,  с  което  да  изпратим 

евентуално този проект на решение вече като прието решение. 

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

ни проект на решение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – 

няма.  

Благодаря. 

И колеги,  подлагам на гласуване изпращане на писмата до 

„Държавен вестник“ и до председателя на Народното събрание със 

стандартния текст. 

Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, Решението е № 5011-НС. 

Колеги, преди почивката, последни няколко бързи доклада. 

Във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-07-46-3 от 28.03.2018  г. 

са  получени  материали  от  Изпълнителното  бюро  на  АСЕЕЕО. 

Колеги, те са пристигнали на английски език, предоставила съм ги за 

превод, след което, както и докладвахме с госпожа Мусорлиева след 

срещата на Изпълнителното бюро в Литва, ще направим  работно 

заседание по повод предложените изменения в Устава на АСЕЕЕО. 

На второ място, колеги, бих искала да ви информирам, че в 

моя  кабинет  е  получено  обаждане  от  кабинета  на  посланика  на 

Венецуела. Посланикът на Венецуела би желал протоколна среща с 

представители  на  Централната  избирателна  комисия,  на  която 

36



протоколна среща официално да ни съобщят, че ще ни поканят на 

техни  разноски  за  наблюдение  на  предстоящите  президентски 

избори във Венецуела. 

Колеги, на този етап ви го представям за сведение, като ще ви 

помоля  в  оперативен  порядък  да  определим  лицата,  които  ще 

направят срещата с посланика на Венецуела. 

Уважаеми колеги, бих искала също така да ви информирам и 

да ви напомня утре в 10,00 ч. за обучението, в което ще участваме. 

Уважаеми колеги, с това давам почивка до 14,30 ч. 

(След работното заседание.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание  след  работно  обсъждане  с  останалите  две  точки  в 

„Доклади по писма“. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  папка  във  вътрешната 

мрежа  е  разположено  писмото,  изготвено  от  госпожа  Веселина 

Тихолова  с  оглед  обсъжданията  в  работен  порядък,  които 

направихме  по  последното  писмо  на  Държавната  агенция 

„Електронно управление“, а именно ЦИК-00-428-1 от 26 март 2018 

г., както и писмо, което е със същия номер без индекс 1 от 23 март 

2018 г., с които писма, колеги, приложено са ни изпратили протокол 

от проведена среща на Екипа за управление по съвместния проект, 

ведно  с  писмо  относно  извършена  проверка  за  съответствие  на 

Техническото  задание  с  чл.  58,  ал.  3  от  специалния  закон  и  с 

писмото  госпожа  Силвия  Митева  ни  моли  за  изразяване  на 

становище  по  предложението  на  екипа,  както  и  по  коригираната 

документация  от  Фондация  „Право  и  интернет“,  като  се  сочи,  че 

екипът  предлага  да  се  направи протокол за  отказ  за  приемане  на 
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извършеното  от  Фондация  „Право  и  интернет“  поради 

несъответствие  с  уговореното по договора,  в  който да  се  опишат 

констатираните отклонения и недостатъци и да се посочи финален 

срок за тяхното отстраняване. Като екипът счита, че документацията 

не съответства на уговореното по договора Техническо задание и не 

отговаря  на  изискването  на  чл.  58а  от  Закона  за  електронното 

управление, както и техническите изисквания към системата не са 

базирани на резултатите от анализа на препоръка по Дейност 1. 

Проектът на писмото, както казах, е във вътрешната мрежа в 

папка  с  моите  инициали.  Той  съдържа  направените  коментари  и 

бележки по време на работното обсъждане. Доколкото аз разбрах от 

обсъжданията по проекта, от писмото пада абзац втори, като остава 

становището,  че  Централната  избирателна  комисия  поддържа 

становището  си  по  предложения  от  изпълнителя  нов  вариант  на 

документация и че същите бележки и коментари по това становище 

не са отразени в получената документация. Те се съдържат в писмо с 

изх. № ЦИК-00-349 от 8 февруари 2018  г. до ДАЕУ, както и не са 

взети  под  внимание  препоръките  на  експертите,  които  ние 

приложено заедно с това писмо изпратихме. 

Второто  изречение  от  така  посочения  трети  абзац,  се 

преформулира, че не са представени и всички бележки и коментари 

в табличен вид със съответното отбелязване по позиции коя бележка 

в коя позиция от документацията е отразена. 

Последният абзац от така представения ви проект на писмо 

отпада с оглед направените обсъждания в работен порядък, като се 

разбрахме,  че  госпожа  Манолова  от  страна  на  Централната 

избирателна комисия, в качеството й на координатор по проекта за 

ЦИК,  ще  се  свърже  с  отговорния  служител  –  в  случая  госпожа 

Силвия Митева като ръководител на проекта, за да бъдат поставени 

в  споделеното  пространство  и  да  са  на  разположение  сочените 

становища,  които  са  изискани  от  съответните  дирекции  от 

Държавната  агенция  „Електронно  управление“  и  които  са  били в 

основата на формулиране на предложението  на екипа, тъй като те не 
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са на разположение в момента – за наша информация и за да може да 

са видни и достъпни за всички. Това да се осъществи в оперативен 

порядък. 

Предвид  което  и  ако  други  колеги  не  възразяват  и  имат 

някакви  добавки,  аз  това  съм  възприела  като  докладчик,  да 

гласуваме така представения ни проект на писмо с корекциите и да 

възложим на госпожа Манолова да се свърже със Силвия Митева за 

изискване  становищата  да  бъдат  представени  в  споделеното 

пространство  и  да  информира  за  това  своевременно  Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване тези предложения. 

Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  въз  основа  на 

уточненията,  които направихме по време на работното обсъждане, 

предлагам  да  одобрим  изготвените  и  попълнени  въпросници  и 

доклада по отношение на състоянието на системите за  финансово 

управление  и  контрол  за  2017   г.  в  ЦИК.  И  да  се  изпратят  в 

Министерството  на  финансите  чрез  публикуване  в  уеб  базирания 

модул  по  годишно  докладване  в  МФ,  съгласно  заповед  на 

председателя на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване. 

Режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
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Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Росица Матева).  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  преди  да  закрия  заседанието,  ще  ви 

информирам, че ще уговоря срещата с посланика на Венецуела и ще 

информирам цялата Централна избирателна комисия за датата и часа 

– който желае, да присъства. 

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание на 3 април 2018 г., вторник, 

от 10,30 ч. 

Колеги, закрихме заседанието. 

(Закрито в 16,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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