
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 621

  
На  3  април  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – Кнежа.
Докладва: Румен Цачев

1а.  Предложение до  Президента за  насрочване на  частичен 
избор.

Докладва: Ивайло Ивков
2. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Докладват: Александър Андреев, Метин Сюлейман

2а. Доклад на комисията за избор на главен счетоводител.
Докладва: Мария Мусорлиева

3. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Александър Андреев,  

Катя  Иванова,  Росица  Матева,  Владимир  Пенев,
Севинч  Солакова,  Мартин  Райков,  Мария  Бойкинова,  
Ерхан Чаушев

4. Разни.  
Докладват: Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева

 
ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо 
Арнаудов,  Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка 



Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова, 
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Камелия  Нейкова,  Георги  Баханов  и 
Емануил Христов.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 
Севинч Солакова – секретар. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  18  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен 
ред:

1.  Проект  на  решение за  промяна  в  състава  на  ОИК  -…, 
докладчик – господин Цачев.

2. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения, с докладчици господин Андреев и господин Сюлейман.

3. Доклади  по  писма,  с  докладчици:  госпожа Ганчева, 
господин  Андреев,  госпожа  Иванова,  госпожа Матева,  господин 
Пенев и госпожа Солакова.

4. Разни, с докладчик аз.
Колеги,  има ли предложения за  изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Да ме включите в точка трета – доклади 

по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Райков.
Заповядайте, госпожоо Мусорлиева.

2



МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Уважаема  госпожо  председател, 
моля да ме включите в дневния ред, където прецените, с доклад на 
комисията за избор на главен счетоводител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека 
това да бъде нова т. 2а.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: В доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

госпожо Бойкинова. Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

господин Чаушев. Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ: Предложение  до  Президента за 

насрочване на частичен избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

точка 1а.
Други предложения? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

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

Благодаря.
Преди  да  преминем  към  точка  първа  от  дневния  ред, 

позволете ми две съобщения.
На  първо  място,  от  днешното  заседание по  обективни 

причини отсъстват  госпожа Нейкова, господин Баханов и господин 
Христов.

И на второ място, в „Държавен вестник”, бр. 30 от 3 април 
2018  г. е  обнародвано  Решение  №  5011-НС  на  Централната 
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избирателна комисия от 23 март 2018 г. относно обявяване на Емил 
Серафимов Тончев за народен представител от Първи изборен район 
Благоевградски.

И във връзка с една преписка преди да преминем към точка 
първа, заповядайте, госпожо Иванова.

 КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 
докладвана  в  предходно заседание  от  мен преписка по искане по 
досъдебно  производство  се  констатира,  че  в  една  от  секциите,  в 
която конкретно лице е упражнило два пъти правото си на глас, а 
именно  секция  №  245  в  Истанбул,  Картал,  е  налице  размяна  на 
избирателните списъци между първи тур на изборите за президент и 
вицепрезидент  и  националния  референдум,  което  поставя 
необходимостта  ЦИК  да  вземе  решение  в  тази  връзка  как  да 
процедираме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предлагам  да  вземем  решение  да 

бъдат  извадени  книжата  от  референдума  за  същата  секция,  но 
доколкото знам, те се намират отново в същото складово помещение 
зад всички останали книжа. Но това „зад” е през една китайска стена 
от  кашони,  та  ако се  наложи техническа  помощ от служители от 
Народното събрание, да вземем сега и това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 
госпожо Сидерова, това решение е взето и техническата помощ ще 
дойде.

Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам  двама  колеги  от  Централната  избирателна  комисия  да 
присъстват при отварянето на книжата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, в присъствието и с участието на двама членове на ЦИК.

Колеги, режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,   Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  
Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня  
Цанева). 

Благодаря.
Преминаваме  към  точка  първа.  Заповядайте, господин 

Цачев.

Точка 1. Проект на решение за промяна в състава на ОИК – 
Кнежа.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-15-43 от 6 март 
2018 г. в ЦИК е постъпило заявление от  госпожа Беатриче Зашева, 
която е  председател на  Общинската избирателна комисия – Кнежа, 
за нейното освобождаване. 

Предлагам  да  приемем  решение,  с  което  да  освободим 
госпожа Зашева  като  председател на  ОИК  –  Кнежа,  и  да  бъде 
анулирано издаденото й удостоверение.

Също така предлагам да гласуваме писмо до председателя на 
политическа партия ГЕРБ да бъде предложено друго лице, което да 
встъпи в правомощията на председател на комисията.

Докладвам  преписката  сега,  тъй  като  проведох  разговор  с 
общинския  ръководител  на  партията,  но  до  този  момент  не  сме 
получили предложение за друго лице,  което да бъде назначено за 
председател, поради което следва да уважим заявлението на госпожа 
Зашева.

Пи Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Колеги, това е Решение № 5012-МИ/НР.
И, колеги, подлагам на гласуване писмото до политическата 

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

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

Уважаеми колеги, преминаваме към  точка 1а.  Заповядайте, 
господин Ивков.

Точка  1а.  Предложение  до  Президента  за  насрочване  на 
частичен избор.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  писмото  е  с  вх.  МИ-1585  от 
3 април  2018  г.  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Карлово, 
която е взела решение от 2 април да ни уведомят съгласно Изборния 
кодекс, а основното им решение е от 27 март 2018 г., публикувано на 
същата  дата  на  страницата  на  съответната  комисия  в  21,45  ч. 
Решението е относно прекратяване пълномощията на Тодор Иванов, 
кмет на кметство Столетово, община Карлово.

Решението, са написали те, може да се обжалва пред ЦИК в 
тридневен срок. Този тип решения се обжалват в седемдневен срок 
пред съответния съд, а не пред ЦИК в тридневен, но въпреки това аз 
проверих  и  последната  публикация  от  15  март  на  страницата  на 
ГД „ГРАО” в с. Столетово, община Карлово, е имало регистрирани 
по постоянен адрес 779 жители.

Предлагам и доколкото е по заявление на самия освободен 
кмет,  който  и  е  дал  молба  да  му  бъдат  прекратени  предсрочно 
пълномощията,  предлагам  да  вземем  решение  да  предложим  на 
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Президента на Републиката да насрочи частичен избор за кметство 
на Столетово.

И проекторешението, и писмото до Президента са качени в 
моя папка в днешно заседание.

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

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

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

Уважаеми колеги, това е Решение № 5013-МИ.
И, колеги, подлагам на гласуване писмото до Президента с 

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

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

Уважаеми  колеги,  преминаваме  към  точка  втора. 
Заповядайте, господин Андреев.

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

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 
община Минерални бани, област Хасково, писмо с вх. № ЦИК-1414 
от  30  март  2018  г.,  с  което  е  отправено  искане  за  отваряне  на 
запечатано  помещение  в  Общински  минерални бани,  бул.  „Васил 
Левски” № 3. Отварянето е свързано с изваждането на избирателния 
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списък са секция в с. Винево, община Минерални бани, за изборите 
за народни представители, проведени на 26 март 2017 г., по искане 
на Областна дирекция на МВР – гр. Хасково.

Тъй като отварянето на запечатани помещения по отправени 
искания на Министерството на вътрешните работи или разследващи 
органи  Централната  избирателна  комисия  не  дава  нарочно 
разрешение с решение, в тази връзка съм подготвил един отговор, 
който е стандартният,  че в тези случаи се извършва отварянето и 
след това ни изпращат протоколите от извършеното отваряне.

Моля да одобрим писмото и да го изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Благодаря.
Следващ докладчик – господин Сюлейман. Заповядайте.
МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  с  вх. 

№ НР-14-7 от 23 март 2018 г. в Централната избирателна комисия е 
постъпило  искане  от  кмета  на  община  Никола  Козлево,  област 
Шумен, за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 
изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  членове  на 
Европейския  парламент  от  Република  България  в  2014  г.,  от 
националния  референдум  2013  г.,  от  националния  референдум 
2015 г.,  от  местните  избори  2015  г.,  от  националния  референдум 
2016 г., от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката в 
2016 г.,  от изборите з  народни представители  2017 г.,  както и от 
частичния избор за кмет на кметство Цани Гинчево, с цел предаване 
на книжата и материалите от националния референдум, проведен на 
27 януари 2013 г. на отдел „Държавен архив”, гр. Шумен.
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Помещението  се  намира  в  административната  сграда  на 
община Никола Козлево с адрес пл. „23 септември” № 5, стая № 39.

Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение в 
моя  папка  в  днешно  заседание.  Предлагам,  тъй  като  срокът  за 
съхранение  на  тези  изборни  материали  е  изтекъл  съгласно  наше 
Решение  № 1392,  както  и  на  основание  Решение  № 4387-НС  от 
2 март 2017 г.  на Централната избирателна комисия предлагам да 
приемем решение,  с  което да  разрешим отваряне на запечатаното 
помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и  материали, 
които изброих, с цел предаването на изборните книжа и материали 
от референдума, проведен на 27 януари 2013 г. на отдел „Държавен 
архив”, гр. Шумен.

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

решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Ивайло Ивков, Иванка  

Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Колеги, това е Решение № 5014.
Уважаеми колеги, продължаваме с нова точка 2а – доклад на 

комисията за избор на главен счетоводител.  Заповядайте,  госпожо 
Мусорлиева.

Точка  2а.  Доклад  на  комисията  за  избор  на  главен 
счетоводител.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  ви,  уважаема  госпожо 
председател.

Уважаеми  колеги,  вчера  в  изпълнение  на  протоколно 
решение на Централната избирателна комисия по протокол № 616 от 
15 март 2018 г. и заповед № 37 от 15 март 2018 г. на председателя на 
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ЦИК комисия в състав: Мария Мусорлиева, заместник-председател, 
и  членове  Кристина  Стефанова,  Александър  Андреев,  Владимир 
Пенев, доц. д-р Надя Велинова-Соколова от Стопански факултет на 
СУ „Климент Охридски”, се събра за провеждане на процедура за 
подбор на длъжността главен счетоводител.

В 13 ч. в тази зала започна провеждането на втория етап на 
процедурата за подбор за длъжността главен счетоводител на ЦИК, а 
именно решаване на тест и практически задачи. За решаване на теста 
и практическите задачи се явиха госпожа Зорка Евгениева Петрова и 
госпожа Гергана Евгениева Младенова.  Не се яви допуснатият до 
втори етап кандидат Красимира Георгиева Урумова.

Заместник-председателят  на  ЦИК  и  председател  на 
комисията по подбора представи членовете на комисията,  разясни 
методиката  за  провеждане  на  подбора,  след  което кандидатите  се 
подписаха,  че са запознати с методиката.  Един от допуснатите до 
втория етап кандидати, а именно Зорка Евгениева Петрова изтегли 
вариант  2  на  тест  и  практически  задачи  от  подготвените  и 
запечатани в непрозрачни пликове общо три варианта. Изтегленият 
втори  вариант  за  тест  и  практически  задачи  беше  копиран  и 
раздаден.

Членовете на комисията напуснаха залата в 13,15 ч., остана 
квестор, главен специалист от дирекция „Администрация” на ЦИК. 
Двамата кандидати предадоха едновременно в 13,47 ч. решените от 
тях тестове и практически задачи.

Двете кандидатки на първия етап имаха равен брой точки от 
теста и задачите. 

Въз основа на оценката и практическите задачи комисията за 
провеждане  на  процедурата  допусна  до  третия  етап  и  двете,  а 
именно провеждане на интервю.

В 14,30 ч. започна третият етап от процедурата – интервю с 
допуснатите кандидати. Комисията доста подробно разпита и доста 
дълго  разговаря  с  двамата  кандидати  с  оглед  важността  на 
длъжността и с оглед на нашата отговорност пред цялата Централна 
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избирателна  комисия  и  след  нанасяне  на  индивидуалните  оценки 
комисията  за  провеждане  на  процедура  за  подбор  на  заемане  на 
длъжност главен счетоводител в дирекция „Администрация” в ЦИК 
се събра и изчисли резултатите.

Госпожа  Зорка  Евгениева  Петрова  имаше  общо  11  точки, 
госпожа Гергана Евгениева Младенова – общо 22,4 точки. 

Въз  основа  на  така  получения  резултат  комисията  за 
провеждане на процедурата извърши следното класиране:

1.Гергана Евгениева Младенова.
2.Зорка Евгениева Петрова.

С  оглед  гореизложеното  комисията  за  провеждане  на 
процедура за подбор и заемане на длъжност главен счетоводител на 
ЦИК  предлага  на  Централната  избирателна  комисия  да  одобри 
кандидатурата на Гергана Евгениева Младенова и да сключи трудов 
договор с кандидатката за заемане длъжността главен счетоводител 
в ЦИК.

Предлагам на Централната избирателна комисия да назначи 
кандидатката  на  безсрочен  трудов  договор  с  шестмесечен 
изпитателен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване одобряване на извършената работа от 
комисията,  извършеното  класиране  и  одобряване  сключването  на 
посочения договор с госпожа Младенова.

Отменям  гласуването.  Ще  подложа  на  гласуване 
предложението на госпожа Мусорлиева, когато се публикува цялата 
документация във вътрешната мрежа, за да се запознаят колегите.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  И,  уважаеми  колеги,  моля  да 
одобрим работата на доц. Надя Георгиева Велинова-Соколова, която 
беше експерт  към нашата  комисията,  която  изготви  вариантите  и 
изключително много ни помогна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да  приемем 
извършената работа и да изплатим уговореното възнаграждение.
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Колеги, в момента, в който тази информация е публикувана и 
сте готови, ще подложа на гласуване така направените предложения.

Уважаеми  колеги,  мисля,  че  всички  се  запознаха  с 
приложената документация.

Подлагам на гласуване направените предложения ан блок.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Росица Матева,  Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

само да допълня, че кандидатът и сега е главен счетоводител в друга 
държавна администрация и ще може да започне работа при нас след 
един месец, когато ще изтече срокът й на предизвестие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  с  това  изчерпихме  нова  точка  2а, 

продължаваме с точка трета – доклади по писма. Първи докладчик 
е госпожа Ганчева. Заповядайте.

Точка 3. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам получен превод 

по предходен мой доклад вх. № ЦИК-04-01-12 от 29 март 2018 г. 
Това  е  относно  изпратена  информация  от  заседание  на  Работна 
група  за  реформа  в  сектора  на  сигурност  и  антитероризма  от 
посолството на Република България в Багдат, Ирак. Докладвам го за 
сведение и запознаване.

Докладвам вх.  № ЦИК-04-01-13 от  29 март 2018 г.  Това е 
писмо,  което  ни  е  изпратено  от  Министерството  на  външните 
работи, дирекция „Америка”. С писмото приложено са ни изпратили 
за сведение информация за проведена на 23 март среща на госпожа 
Стефанова, началник отдел „Латинска Америка”, дирекция
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„Америка”  в  Министерството  на  външните  работи,  с  нейно 
превъзходителство  госпожа  Капони,  извънреден  и  пълномощен 
посланик  на  Боливарска  република  Венецуела  в  Република 
България, като е приложена и паметна бележка. 

Докладвам ви я за запознаване.
Колеги,  връщам  на  доклад  вх.  №  ЦИК-07-51  от  27  март 

2018 г., докладван от мен на 29 март за запознаване. Това е покана за 
участие  в  кръгла  маса  на  тема  „Ролята  на  фалшивите  новини  и 
социални медии в  изборите”,  която  ще се  проведе на  17 април в 
Централен Лондон от 15,30 ч. до 18 ч. и ще бъде последвана – се 
сочи  –  от  прием.  Кръглата  маса  се  провежда  съвместно  с 
Международния  център  за  парламентарни  изследвания  ведно  с 
Избирателния трибунал на Федералния съд в Мексико.

Приложена  е  и  програмата,  като  темата  е  „Ролята  на 
фалшивите новини и социални медии в изборите”.

Моето  предложение  като  докладчик  е  Централната 
избирателна комисия да вземе участие, с оглед че това е и темата, 
която във връзка  с  пристигащата информация,  е  част от темата и 
дневния  ред  на  събитието,  което  ще  се  проведе  под  егидата  на 
Европейската комисия в Брюксел, има такъв модул, колеги. Така че, 
аз като докладчик предлагам да определим колега или колеги, които 
желаят да вземат участие в тази кръгла маса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля за вашите предложения за участници.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Предлагам  да  приемем 

принципното решение, а колегата, който има възможност да участва, 
ще се уточни в оперативен порядък с госпожа Манолова. Може би аз 
ще й възложа отново с оглед принципното решение да се свърже с 
колегите и който има възможност, ще отиде.

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  
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Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-09-

49  от  3  април  2018  г.  Това  е  информация от  госпожа  Манолова, 
директор  на  дирекция  „Администрация”  в  ЦИК,  относно 
предоставяне в споделеното пространство на проекта на становища 
по техническото задание по Дейност 2 от проекта от дирекциите, 
посочен в протокола, приложено от писмото на Държавната агенция 
„Електронно управление” с вх. № ЦИК-00-428 от 23 март 2018 г.

Колеги,  припомням,  че  когато  взехме  отношение  по 
техническото  задание,  ние  в  оперативен  порядък  възложихме  на 
госпожа Манолова като координатор от страна на ЦИК да се свърже 
с  госпожа  Митева  относно  становищата  от  специализираните 
дирекции в Агенцията с оглед да могат да бъдат на разположение 
както на ЦИК, така и в споделеното пространство.

Във  връзка  с  това  очевидно  е  проведен  разговор  и  ни  се 
изнася информация по отношение на тези становища от дирекциите. 
Колеги, предлагам го сега за запознаване с информацията, която е 
изложена,  и  евентуално  за  следващо  заседание  да  преценим 
необходимостта дали ще предприемаме някакви действия или не. Аз 
не виждам госпожа Манолова да има някакви предложения, просто 
ни излага информацията.

За сведение ви го докладвам сега.
 Колеги, връщам на доклад по молба на госпожа Мусорлиева, 

тъй като поради лични причини ще бъде възпрепятствана да участва 
в конференцията за свободни избори, която ще се проведе в Синая, 
Румъния, в периода 3-6 май 2018 г. Знаете, ние имаме протоколно 
решение от 13 март за нейното участие и връщам доклада по нейна 
молба да определим друг участник, който ще бъде на нейното място.

Припомням,  че  всички  разходи  са  за  приемащата 
организация.
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Госпожа Грозева се заявява.
Предлагам  да  утвърдим  писмо,  с  което  да  уведомим 

избирателния  орган  на  Румъния,  че  госпожа  Мусорлиева  е 
възпрепятствана и на нейно място ще вземе участие госпожа Иванка 
Грозева. Ако не възразявате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам входящи номера 
ЦИК-07-26-7 от 29 март 2018 г.  и вх. № ЦИК-07-26-8 от 2 април 
2018 г.  Това е  допълнителната проектопрограма на Петнадесетата 
конференция  за  управление  на  избори  на  тема  „Сигурност  на 
изборите”, която ще се проведе в Осло, Норвегия, от 19 до 20 април 
2018 г. Сочи се, че до настоящия момент са се регистрирали над сто 
души и крайният срок за регистрация  6 април 2018 г.

Колеги,  предлагам ви да  се  запознаете  с  оглед  на  това,  че 
темата на конференцията ще бъде по актуални в момента въпроси. И 
след това представителите на Централната избирателна комисия ще 
предоставим  и  информация  относно  проведената  конференция  и 
материали.

Правя и свързан доклад. От вчерашното работно обсъждане 
стана ясно, че с председателя на Централната избирателна комисия 
са  се  свързали  подпомагащите  ни  експерти  от  страна  на 
„Информационно  обслужване”  с  желание  да  бъдат  включени  в 
българската делегация. Доколкото аз разбрах вчера от обсъждането 
в  оперативен  порядък,  колегите,  които  бяхме,  не  възразяваме  по 
отношение на това. 
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По този повод е получено и писмо с вх. № ЦИК-07-26-9 от 
2 април 2018 г. по електронната поща от господин Ивайло Филипов, 
като  се  сочи  информация  за  предстоящата  конференция  на 
Венецианската комисия и се изявява желание, с оглед достъпът е с 
нарочни покани. Моли се да се разгледа възможността за включване 
в  делегацията  от  страна  на  ЦИК  на  следните  представители  на 
„Информационно обслужване” АД, като се сочат господин Станев и 
господин  Горанов.  Посочени  са  и  техните  длъжности.  Знаете,  че 
това са експерти, които подпомагат дейността на ЦИК. Още повече, 
в  контекста  на  темите,  които  ще бъдат  обсъждани  на  този  висок 
форум.

Моето  предложение  е,  доколкото  разбрах,  обединяващо 
предложенията от работното обсъждане, е да гласуваме от името на 
Централната избирателна комисия да бъдат изпратени посочените от 
господин Филипов експерти като част от българската делегация, но 
за сметка на „Информационно обслужване”.

В допълнение, да уведомим и Министерството на външните 
работи за допълване на делегацията, ако приемем това решение, и да 
възложим  на  администрацията  да  му  осигури  необходимото 
сътрудничество.

И още нещо, госпожо председател, нашата администрация да 
осъществи  необходимите  действия  по  попълване  на 
регистрационните форми за участие в този форум.

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

предложения.
Уважаеми  колеги,  отменям  гласуването,  тъй  като  не  беше 

отчетен правилно резултатът.
Подлагам отново на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

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

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  това,  че 
членове на Централната избирателна комисия проявяват желание за 
участие  в  Международния  избирателен  симпозиум  в  Троя, 
Португалия, извън тези, които определихме с протоколно решение, в 
периода 28-31 май, госпожа Мусорлиева ме уведоми като докладчик, 
че желае да участва, а председателката ме уведоми, че госпожа Таня 
Цанева също има желание.

Предлагам  ви  да  вземем  решение  за  тези  членове,  като  в 
оперативен  порядък  се  уточни  с  колегата  Баханов  дали  ще  има 
възможност да присъства на форума с оглед неговото желание.

Доколкото  разбирам,  господин  Баханов  се  е  отказал, 
препятстван  е  да  участва,  така  че  аз  като  докладчик  връщам 
преписката с оглед това, че госпожа Мусорлиева ме уведоми, че има 
желание да участва в този форум в Португалия и председателката ме 
уведоми, че госпожа Таня Цанева също проявява желание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  подлагам  на  гласуване  тези  трима  представители  да 
представляват ЦИК: аз, госпожа Мусорлиева и госпожа Цанева.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, продължаваме с втория докладчик по тази точка – господин 
Андреев. Упълномощавам госпожа Солакова да води.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 
постъпило  по  пощата  вх.  МИ-15-84  от  30  март  2018  г.  писмо от 
Ирина Камбурова, председател на Общинската избирателна комисия 
– Средец, община Средец, област Бургас. Качено е във вътрешната 
мрежа в моя папка.
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С писмото председателят на ОИК – Средец, ни уведомява, че 
е постъпило искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на 
кмета на с. Орлинци, община Средец, и в тази връзка е необходимо 
указание от  наша страна с  каква  нормативна уредба  трябва  да  се 
съобразят при избора за нов кмет на селото, както и по отношение на 
това колко жители има към настоящия момент в селото. Тоест дали 
това е към момента на възникване на изборния мандат 2015-2019 г. 
или към момента на предсрочното прекратяване на правомощията на 
кмета и съответно провеждането на частичен избор.

В тази връзка ви предлагам да напишем едно кратко писмо, с 
оглед на което да уведомим председателя, въпреки че считам, че би 
следвало  тази  преценка  самата  ОИК  да  направи,  след  което  те 
изпращат  до  нас  съответното  решение,  с  което  се  прекратяват 
правомощията, за да може евентуално ние да направим предложение 
до  Президента  или  пък  в  случаите,  че  населението  по  постоянен 
адрес на това населено място не е 350, да не бъде правено. Но така 
или иначе, предлагам да напишем едно съвсем кратко писмо, с което 
да уведомим, че по отношение на броя на населението, той трябва да 
бъде взет към момента на прекратяването на правомощия, тоест към 
момента, в който те вземат това решение. И с това да се ограничим. 
Разбира се, ако вие сте съгласни.

Другият вариант е да се свържа с колегата и да й обясним 
какво трябва да направят те.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  ще 
натоварим колегата Андреев да се свърже с председателя на ОИК – 
Средец.

Чухте  предложението  за  отговор.  Имате  ли  предложения, 
коментари? Не виждам.

Моля, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

госпожа Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

сведение преписка с вх. № ЦИК-00-433 от 27 март 2018 г. Същата е 
свързана с това, че на 30 март 2018 г. по наше искане „Апис Европа” 
АД  не  представи  презентация  във  връзка  с  техен  нов  софтуерен 
продукт, Джи Ди Пи Ай наръчник, който е свързан с Европейския 
регламент  за  защита  на  личните  данни.  Само  за  сведение  ви 
докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, от името на колегата 

Нейкова,  която  е  в  отпуск,  но  има  разпределена  преписка,  ви 
докладвам вх. № ЦИК-00-318-1 от 30 март 2018 г. Това е съобщение 
до  Централната  избирателна  комисия  от  Комисията  за  защита  от 
дискриминация, с което ни се изпраща решение № 138 от 23 март 
2018 г. по преписка № 228 от 2017 г. на Трети заседателен състав на 
Комисията за защита от дискриминация. Документите са качени в 
папката на колегата Нейкова, така че който колега желае, може да се 
запознае.

За сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря,  че 

докладвахте тази преписка. Най-вероятно съм я разпределила преди 
да постъпи при мен молбата за отпуск. Благодаря, че докладвахте.

Колеги, следващ докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, на заседанието на 13 март ви 

докладвах  постъпило предложение за  сключване на  допълнително 
споразумение  към  Договор  №  81  от  13  юли  2017  г.  2015  г.  за 
ползване  на  паркоместа  за  паркиране  по  реда  на  чл.  115  от 
специалната наредба. Тогава не одобрихме съдържанието на един от 
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първоначално предложените текстове,  а  останалите ги одобрихме. 
На 29 март 2018 г. с вх. № ЦИК-00-564/1 е постъпили в Централната 
избирателна комисия подписаното Допълнително споразумение № 1 
от страна на Центъра за градска мобилност със съдържанието, което 
ние сме одобрили с протоколно решение на нашето заседание.

Предлагам ви да вземем решение, с което да упълномощим 
председателя  на  ЦИК  да  подпише  допълнителното  споразумение 
към сключения с Градска мобилност договор.

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

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

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мартин Райков, Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 
заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една 
информация с вх. № ЦИК-09-48  от 3 април 2018 г., предоставена от 
госпожа  Манолова,  директор  на  дирекция  „Администрация”,  във 
връзка с писмо от КОМПИ с вх. № ЦИК-00-412 от 14 март 2018 г. С 
това  писмо  от  комисията  поискаха  от  Централната  избирателна 
комисия да предостави списък на лицата по чл. 6, ал. 1, т. 43 и т. 44, 
както и да определи лице, което да бъде лице за контакт с дирекция 
„Публични регистри”.

Във  втората  част  на  писмото  ние  отговорихме,  като 
определихме госпожа Манолова  за  лице за  контакт,  а  по първата 
част  получихме  подробно  изложение  от  юрисконсултите  Милена 
Радославова и Николай Желязков със съответните извлечения и от 
закона.  В  тази  част  аз  също  ви  бях  обещала,  че  ще  направя 
допълнително  проучване,  за  да  можем  изрично  да  отговорим  в 
първата част по отношение на т. 43 и 44 на чл. 6, ал. 1. Обадили са се 
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на  госпожа Манолова  от  комисията,  като  уточнили,  че  трябва  да 
получат такъв отговор, изрично да посочим дали имаме или нямаме. 
Ако имаме, разбира се, да приложим списъка на тези лица.

Става въпрос – виждате и от информацията – по чл. 6, ал. 1, т. 
43,  са  лицата,  които  са  определени  по  проекти,  свързани  с 
европейски средства. А по чл. 6, ал. 1, т. 44 са лицата, определени и 
упълномощени  по  реда  за  Закона  за  обществените  поръчки  със 
заповед на ръководителя на бюджетната организация да организират 
и  да  проведат  процедурите  по  Закона  за  обществените  поръчки, 
както е написано в информацията и в закона,  както се посочва,  и 
тези, които сключват договорите.

Сроковете за подаване на информацията изрично са посочени 
в  информацията,  предоставена  от  госпожа Манолова.  Към 1  март 
2018  г.  ние  нямаме  проведени,  поне  по  информация  от 
администрацията, процедури по Закона за обществените поръчки и 
нямаме упълномощени председатели на такива комисии,  които да 
организират  и  да  проведат  процедурите.  Нямаме  и  сключени 
договори.

Затова в тази част в отговор на първото писмо на КОМПИ ще 
посочим, че към 1 март в Централната избирателна комисия няма 
длъжностни лица, които да отговарят на условията по чл. 6, ал. 1, т. 
43 и т. 44 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобито имущество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване такъв отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

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

Благодаря.
Продължете, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00-
443  от  2  април  2018  г.  по  електронната  поща  сме  уведомени  от 
Националния статистически институт, че и за 2018 г. Централната 
избирателна  комисия  е  включена  в  регулярното  тримесечно 
изследване  „Наети  лица,  отработено  време,  средства  за  работна 
заплата и други разходи за труд за 2018 г.”. Срокът за подаване на 
информацията по електронен път е 19 април 2018 г. Уведомяват ни, 
че системата ще бъде отворена още от 1 април 2018 година.

Както виждате, явно и тази година ще продължи подаването 
на  информация  тематично  към  Националния  статистически 
институт. Ако не ме лъже паметта, ние бяхме определили госпожа 
Ганка  Герасимова  за  лице,  което  да  отговаря  и  да  изпраща  тази 
информация  с  електронен  подпис.  До  назначаването  на  главен 
счетоводител предлагам това да бъде госпожа Жасмина Пейовска. 

Моля  да  вземем  протоколно  решение  и  да  възложим 
подготвянето на информация своевременно и представяне в ЦИК за 
одобряване  преди  изпращане,  както  и  госпожа  Пейовска  да  бъде 
определена като длъжностно лице за изпращане на информацията по 
електронен път.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка Ганчева,  Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  пак  от  Националния 
статистически институт отново по електронната поща с вх. № ЦИК-
00-442  от  2  април  сме  уведомени,  че  сме  включени  в  извадково 
тримесечно  изследване  „Разходи  за  придобиване  на  дълготрайни 
материални  активи”.  Срокът  за  подаване  е  30  април  2018  г. 
Системата отново е отворена от 1 април, информацията се подава по 
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електронен  път.  Има  и  лице   за  допълнителни  уточнения  и 
консултации.

Предлагам да възложим на госпожа Красимира Манолова и 
госпожа  Пейовска  да  изготвят  съответната  информация,  да  я 
предоставят  за  одобряване  и  изпращане  в  Националния 
статистически институт в съответния срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка Ганчева,  Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С вх. № ЦИК-04-18 от 2 април 2018 г. 
по  електронната  поща  длъжностното  лице  от  Министерството  на 
финансите, което отговаря за Централната избирателна комисия, се 
обръща  с  молба  поетапно  да  се  изпращат  месечните  данни  към 
31 март 2018 г. на пощата съгласно т. 25 от ДДС-01 от 22 януари 
2018 г., като стриктно се спазват сроковете до 10-то число.

За  сведение  на  Централната  избирателна  комисия  за 
предоставяне на госпожа Манолова и в счетоводството.

Колеги,  докладвам ви за  сведение  вх.  № ЦИК-00-445  от  3 
април 2018 г. информация за семинар по защита на личните данни. 
До  госпожа  Манолова  за  сведение  и  запознаване  на  Централната 
избирателна комисия и администрацията, разбира се.

Докладвам ви с вх. № ЦИК-02-20 от 30 април 2018 г. писмо 
от отдел „Административно обслужване” на Народното събрание за 
периода  1  март  –  28 март  2018 г.  Това  е  информация-справка  за 
изпратени пратки, писма и др. от Централната избирателна комисия 
с  фактура  на  стойност  119,25  лв.  Приложен  е  и  опис,  както  и 
фактурата. Направена е проверка за съответствие в деловодството, 
тази  справка  е  подписана  от  Катя  Благоева  и  Ваня  Стоянова, 
съгласувано с директора на дирекция „Администрация”.
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Предлагам  да  одобрим  изплащането  на  тази  сума  по 
фактурата за изпратените пратки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

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

Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, още една покана за 

семинар, публикувана в папка „Семинари”, обръщам ви внимание.
Моля да погледнете във вътрешната мрежа има публикувана 

подпапка „Документи”. С вх. № ЦИК-00-439 от 29 март 2018 г.  е 
постъпило заявление от госпожа Ганка Герасимова, счетоводител в 
дирекция „Администрация” на основание чл. 326, ал. 1 от Кодекса 
на труда. 

Докладвам  го  за  сведение  на  Комисията  и  възлагане  на 
госпожа  Манолова  да  организира  съответно  предаването  на 
документацията в този срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не считам, че това трябва да е за 

сведение  –  това  първо.  И  второ,  мисля,  че  искам  да  разгледам 
преписката  и  не  искам това  в  момента  да  бъде  гласувано.  Ако  е 
възможно.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  нямам  предложение  за 
протоколно  решение.  Докладвам  го  за  сведение  на  Централната 
избирателна комисия. Доколкото разбрах, цялата папка с документи, 
включително  и  приложенията  към  заявлението,  включително  и 
длъжностните  характеристики  са  публикувани  в  подпапка 
„Документи. Ганка Герасимова” в папката с моите инициали.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, един доклад, който трябва да се направи, за довършване на 
преписка.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  моля  да  ме  извините,  но 
след като приехме протоколното решение, с което удовлетворихме 
молбата на господин Филипов експертите да бъдат включени като 
част от българската делегация, ви моля да гласуваме един отговор, с 
който да го уведомим писмено, че Централната избирателна комисия 
с решение от днес е приела посочените от него експерти да бъдат 
включени  в  българската  делегация  от  ЦИК  за  сметка  на 
представляваното от него ведомство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Стефанова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.
Следващ докладчик е господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: С вх. № НС-06-17 от 28 март 2018 г. сме 

получили две писма от секретаря на община Криводол, с които ни 
уведомяват  за  отваряне  на  запечатани  помещения.  Едното  е  във 
връзка  с  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Градешница, 
произведен на 18, съответно на 25 февруари 2018 г. Приложили са 
протокол и заповеди на кмета.

Следващото е във връзка с наше Решение № 5006 от 22 март 
2018  г.  Прилагат  ни  протокол,  заповед  и  акт  за  унищожаване  на 
неценни документи и писмо от началник отдел „Държавен архив” – 
Враца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 
оригиналните  документи  от  Движение  за  права  и  свободи,  въз 
основа на които ние приехме решение за промяна в състава на ОИК 
– Добричка. За сведение.

И  също  така  ви  докладвам  възражение  от  Игнат  Петров 
Папазов  в  качеството  на  заместник-председател  на  Общинската 
избирателна  комисия  –  Свищов.  Възражението  е  в  моя  папка  от 
заседание на 29 март 2018 г.  С това възражение колегата възразява 
срещу  нашето  протоколно  решение,  с  което  сме  отказали  да 
заплатим  едно  проведено  дежурство  и  едно  заседание  на 
Общинската  избирателна  комисия  –  Свищов,  съответно  на 
19 февруари  и  20  февруари  2018  г.  Казва,  че  те  са  били в  пълна 
неинформираност  и  са  били  поставени  във  форсмажорни 
обстоятелства.  От  възражението  не  е  видно  те  да  са  запознати  с 
нашето становище.

Проведох разговор с председателя на ОИК – Свищов, и тя ме 
уведоми,  че  откакто  са  приключили местните  избори те  не  са  си 
отваряли пощата, даже не знаят и паролата, паролата се намирала в 
системния администратор. Сезирани са с писмо на председателя на 
Общинския съвет и поради това същите са предприели действия по 
свикване на заседание и одобряване на декларациите.

Във  възражението  ни  молят  да  преразгледаме  нашето 
решение в частта за исканите от тях възнаграждения за дежурство на 
19 февруари и за заседанието на 20 февруари. Вие подробно сте се 
запознали със съдържанието на възражението.

Предлагам  ви  да  гласуваме  предложението  на  колегата  за 
преразглеждане на изплащане на възнагражденията на Общинската 
избирателна  комисия  –  Свищов,  за  проведено  дежурство  на 
19 февруари и заседание на 20 февруари 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, предложението на докладчика е да преразгледаме позицията 
си относно дежурството и заседанието на 19 февруари и 20 февруари 
2018 г. на ОИК – Свищов.

26



Колеги,  подлагам  на  гласуване  самата  процедура  на 
преразглеждане.

Режим на гласуване.
Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  5 (Владимир  Пенев,  

Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Цветозар  
Томо,);  против  –  8  (Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  
Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, не постигна мнозинство това предложение.
Следващ докладчик е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: с  вх.  МИ-06-230 от  30 март 2018 г.  от 

община  Девин са  ни уведомили,  че  нашата  интернет  страница  за 
ОИК по отношение на частичните избори е допусната техническа 
грешка  при  изписването  и  съответно  препратка  по  отношение  на 
кметство  Беден,  община  Девин,  област  Смолян.  Препратката  е 
записано „Видин”. След проверка се установи, че същото е станало и 
за ОИК – Добричка.

Докладвам ви го за сведение, защото още на 30 март до 17 ч. 
грешките бяха оправени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев.

Колеги, преминаваме към точка Разни.

Точка 4. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  бих 

искала  да  ви  докладвам,  на  първо  място,  във  вътрешната  мрежа 
извън папките на колегите е публикуван протоколът от срещата на 
Централната  избирателна  комисия  с  представители  на 
парламентарни  групи  от  Четиридесет  и  четвъртото  Народно 
събрание. Докладвам ви го за сведение.

И,  уважаеми колеги, на второ място ви докладвам преписка с 
вх. № ЦИК-07-46-4 от 29 март 2018 г., допълнена с 2 април 2018 г. 

27



Това  е  преводът,  който  чакахме  от  решението  на  събранието  на 
Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО. 

Уважаеми колеги, тъй като тук има предложения за промяна 
в Устава на организацията и с оглед срока, който са ни поставили за 
становище, а именно 10 април т.г,  бих искала да ви кажа, че съм 
възложила  на  госпожа  Радославова  да  изготви  юридическо 
становище.  Тя  ще  бъде  готова  до  утре  и  ще  ви  помоля  утре  да 
направим едно кратко  работно  обсъждане,  за  да  можем да  бъдем 
готови в поставения срок.

Това са докладите от мен в т. „Разни”.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  изразеното 

желание  от  мен  и  от  госпожа  Солакова  за  продължаване  на 
обучението по английски език,  което – обръщам внимание – е по 
договор от 2016 г. ви предлагам да приемем принципно решение за 
сключване  на  договор  при  същите  условия  за  същите  часове.  Аз 
лично като докладчик считам, че е налице финансова обезпеченост с 
оглед служебно известните ни данни по повод доклада на госпожа 
Нейкова във връзка с нашето решение за продължаване на езиковото 
обучение с Британския съвет.

Така че аз мисля, че няма пречка и сега да приемем, след като 
договорът ще бъде при същите условия, за същите часове и е налице 
финансова  обезпеченост  с  оглед  доклада  на  госпожа  Нейкова,  да 
приемем решение, с което да упълномощим председателя и за главен 
счетоводител  да  сключи  този  договор  при  същите  условия  за 
продължаване на обучението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 
свързан доклад, за да ги поставя ан блок на гласуване.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  ще  ви  помоля  да  вземем 
подобно решение и за сключване на нов договор с преподавателката 
по  френски  език  във  връзка  с  обучението,  което  аз  получавам за 
изучаване на френски език. При същите условия, същите часове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване двете предложения.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 
Алексиева, Йорданка Ганчева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против 
– 2 (Ивайло Ивков, Мартин Райков).

Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Вчера след работно заседание, както ви 

уведомих, да се отбележи от протокола, че се оттеглям от работна 
група  „Машинно  гласуване”  като  неин  ръководител  и  член.  В 
четвъртък ще ви предложа проект на решение, с което да изменим 
това, че съм в тази група. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  много  ви  моля  до  четвъртък  за  вашето  предложение  за 
ръководител на работната група „Машинно гласуване”.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, моля да приемем 

решение,  с  което  да  допуснем  поправка  на  техническа  грешка  в 
приетата хронограма за частичните избори на 20 май 2018 г., като 
посоченото  решение  относно  относимите  решения  при  частични 
избори да се чете „№ 4959-МИ от 2018 г.”.

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

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Стефанова,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, това е Решение № 5015-МИ.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

взетото  решение на  Комисията за посещение на двама членове на 
обучението,  организирано  от  Комисията  за  защита  на  личните 
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данни, което ще се проведе на 19 април във Варна, моля да бъде 
одобрено да вземе участие и госпожа Красимира Манолова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Стефанова,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Мартин Райков).

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

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

За  темите  и  часа  на  работното  ни  обсъждане  утре  ще  ви 
информирам по електронната поща.

 
(Закрито в 12,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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