
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 630

На  3  май  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  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладват: Емануил Христов, Ивайло Ивков
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладва: Емануил Христов

2а. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Катя Иванова, Росица Матева

Румяна Сидерова
2б. Доклади относно съвместен проект с ДАЕУ.

Докладват: Мартин Райков,
Камелия Нейкова

3. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Владимир

Пенев, Емануил Христов,
Камелия Нейкова,
Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Ивайло Ивков,
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Росица Матева
3а. Доклади относно постановления на прокуратури.

Докладва: Георги Баханов
4. Разни.

Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 
Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан 
Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Иванка Грозева, Йорданка 
Ганчева, Мария Бойкинова и Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 
залата присъстват 16 членове на Централната избирателна комисия. 
Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 03 май 2018 г. 
Колеги, предлагам ви  следния проект за дневен ред:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Докладват: Емануил Христов, Ивайло Ивков

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

Докладва: Емануил Христов
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3. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Владимир

Пенев, Емануил Христов,
Камелия Нейкова, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова

4. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева

Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и 
допълнение в така предложения дневен ред?

Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля да включите 

нова точка в дневния ред – „Доклади по дела, жалби и сигнали“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Предлагам това 

да бъде нова точка – точка 2а: „Доклади по дела, жалби и сигнали“ с 
докладчик  госпожа Иванова.

Следващ  беше   господин  Райков.  Заповядайте,  господин 
Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Госпожо  председател,  аз  имам  същия 
въпрос.  Тези  писма,  които  са  във  връзка  с  електронното 
дистанционно гласуване, като отделна точка ли ще бъдат или към 
точка „Писма“

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предполагам, че 
ще има отделна точка, която сега ще бъде предложена от  госпожа 
Нейкова.  Нека това да бъде точка 2б, като в момента я формулирам: 
„Доклади  относно  съвместен  проект  с  Държавна  агенция 
„Електронно управление“ с докладчици  господин Мартин Райков и 
госпожа Камелия Нейкова.

Господин Ивков има думата. Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:   Госпожо председател,  аз  моля да  бъда 

включен в т. „Писма“ последен и след „Доклади по писма“, която е 
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т.  3, да се върнем на т.  1 от предложения дневен ред,  тъй като в 
момента не съм готов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви, 
господин Ивков, в т. 1. Когато сте готов, ще ми дадете индикация.

Има ли други предложения?
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля да ме включите в т. 2а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Сидерова.
Има  думата   господин  Баханов.  Заповядайте,  господин 

Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате,  госпожо председател, да 

ме  включите  с  нова  точка  „Доклади  относно  постановления  на 
прокуратури“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 
нова точка – т. 3а, с докладчик  господин Баханов.

Включих Ви,  господин Баханов.
Има думата  госпожа Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в точката „Доклади по дела, жалби и сигнали“ последна, 
както и в т. „Доклади по писма“, ако обичате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 
госпожо Матева.

Има ли други? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред. Режим на гласуване.
Ако обичате,  господин Баханов, да отчетете гласуването.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  
Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
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Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма.

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

първо, ми позволете да ви информирам, че по обективни причини от 
днешното  заседание  отсъстват:   госпожа  Ганчева,   господин 
Арнаудов,  госпожа Грозева,  госпожа Цанева и  госпожа Бойкинова.

Колеги, макар и „на патерица“ да честитим рождения ден на 
нашата колега  госпожа Стефанова.  Да й пожелаем да бъде жива, 
здравна, успешна и щастлива, тя и цялото й семейство.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, във вътрешна мрежа в папка с моите инициали има качен 
проект № 5011. Той е във връзка с искане за отваряне на запечатано 
помещение в община Главиница, област Силистра.

С писмо от кмета на общината от 26 април 2018 г. той иска да 
му  разрешим  отваряне  на  запечатано  помещение,  в  което  се 
съхраняват  книжата  и  материалите  от  изборите  за  народни 
представители през 2014 г., от националния референдум от 2013 г., 
от изборите за Европейски парламент от 2014 г. и от националния 
референдум през 2016 г.

Това  е  във  връзка  с  предаване  на  изборните  книжа  и 
материали от изборите за народни представители през 2014 г. и от 
националния референдум през 2013 г. на отдел „Държавен архив“ – 
гр. Силистра.

Във връзка със нашите стандартни решения по този случай, в 
които е описано как трябва да се процедира, предлагам да разрешим 
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на  община  Главиница  да  отвори  запечатаното  помещение  на  ул. 
„Витоша“  № 46,  3-ти  етаж,  и  да  извърши  именно  действията  по 
предаване на тези книжа, като сме описали какви протоколи, какви 
заповеди  и  т.н.  трябва  да  бъдат  издадени  и  какво  да  се  случи  с 
книжата и материалите от  другите  избори,  които се съхраняват  в 
тази зала – как да се процедира – и че в крайна сметка ще трябва да 
изпратят на Централната избирателна комисия необходимите писма, 
заповеди и протоколи за сведение.

Предлагам да разрешим отварянето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Христов.
Колеги? Не виждам коментари.
Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  
Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – няма.

Решението се прима.
Решението има № 5037- ЕП/НС/ПВР/НР.
Колеги,  приключихме  с  доклада  на   господин  Христов  по 

тази точка. Ще се върнем към нея с доклад на  господин Ивков.

Сега преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади  относно  искани  за  изплащания  на 

възнаграждения но ОИК.
Отново  докладчик  е   господин  Христов.  Заповядайте, 

господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 
Колеги, колежката Ганчева ме помоли да докладвам едно искане за 
изплащане на възнаграждение, което е разпределено на нея, но тъй 
като тя отсъства официално от заседанието, ще го докладвам аз.

Информирам ви, че е получено писмо от ОИК – Аксаково, 
област Варна, за проведено заседание на 7 март 2018 г., на което са 
присъствали  осем  члена,  а  именно  председател,  заместник-
председател  и шест члена.  На това заседание  са  били прекратени 
пълномощията на един общински съветник и съответно на негово 
място е бил обявен за избран следващия в кандидатската листа.

Всички  необходими  документи  по  случая  са  приложени. 
Затова  аз  предлагам  да  вземем  решение  да  бъде  изплатено 
възнаграждението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин председател! Христов.

Колеги? Не виждам коментари.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  
Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар Томов);   против – 
няма.

Предложението се прима.
Това бяха Вашите доклади по тази точка,  господин Христов? 

Благодаря.
Следващ  докладчик  е   госпожа  Сидерова.  Прощавайте, 

колеги,  записала  съм  госпожа Сидерова  в  т.  2,  а  е  трябвало  а  я 
запиша в т. 2а. Така че с това изчерпахме точка втора от дневния 
ред.
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Колеги, продължаваме с точка 2а от дневния ред:
2а. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Първи докладчик е  госпожа Иванова. Заповядайте, госпожо 

Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преразпределената ми преписка с вх. № ЦИК-11-14/1 от 26.04.2018 г. 
В  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  писмо  от 
господин  Стефан  Веселинов  Златев,  бивш  общински  съветник  в 
Общински съвет – гр. Генерал Тошево. Същият моли да му бъдат 
възстановени направените по дела разноски в размер на 1750 лв. по 
издаден изпълнителен лист от 08.02.2018 г. по адм. дело № 491 от 
2017 г. и адм. дело № 11282/2017 г. на Върховния административен 
съд.

Към молбата след наше писмо е посочена банковата сметка, 
по която  господин Златев моли да му бъде преведена посочената 
сума,  представляваща  разноски  по  двете  дела.  Приложен  и 
оригинален екземпляр на изпълнителен лист.

Предлагам същата сума да бъде изплатена.
Колеги,  докладвам  ви  и  постъпила  с  вх.  №  МИ-22/4  от 

02.05.2018  г.  покана  за  изпълнение  на  парично  задължение  от 
адвокат Елвира Василева Панкова, Адвокатска колегия – Пазарджик, 
в  качеството  й  на  пълномощник  на  Лазар  Николов  Влайков.  В 
поканата е отразено,  че с изпълнителен лист от 10 април 2018 г., 
издаден  по  адм.  дело  №  986  от  същата  година  по  описа  на 
Административен  съд  –  гр.  Пазарджик,   Общинска  избирателна 
комисия  –  Септември,  е  осъдена  да  заплати  на   господин  Лазар 
Влайков сумата от 1 400 лв., представляваща разноски по делото. 

С посочената покана адвокат Панкова ни моли тази сума да 
бъде изплатена доброволно. Към молбата не е приложен оригинален 
изпълнителен  лист,  поради  което  аз  ще  помоля  да  бъда 
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упълномощена да се свържа по телефона и да поканя  госпожата да 
ни изпрати оригиналния изпълнителен лист.

В същото  време обаче  е  приложено пълномощно от  Лазар 
Влайков, с което същият упълномощава адвокат Елвира Панкова с 
определени права и изричното му изявление е сумите, посочени в 
изпълнителния лист, да бъдат заплатени по клиентската сметка на 
адвокат Панкова.

Предлагам да обсъждаме въпроса за изплащане на тази сума, 
след  като  бъде  представен  оригиналният  изпълнителен  лист  в 
Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Иванова.

Колеги, подлагам ан блок на гласуване двете предложения. 
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя Иванова,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  
Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Цветозар Томов);  против –  4 (Георги Баханов, Мартин 
Райков, Мария Мусорлиева, Севинч Солакова). 

Предложението се приема.
Следващ  докладчик  по  тази  точка  е   госпожа  Сидерова. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  искам  да  ви 

докладвам  явяване  по  дело  № 2961/2018   г.  по  искова  молба  на 
господата Мартин Димитров и Петър Славов, с която се искаше – 
припомням диспозитива, това е второ по ред заседание – от съда да 
постанови  решение,  с  което  да  ни  задължи  да  предприемем 
необходимите действия.

На предшестващото заседание, което е било на 18 април, се 
яви колегата Бойкинова. Съдът беше дал указания на ищците да си 
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уточнят  исковата  молба.  Междувременно  е  постъпила  молба-
становище – наречена така,  аз  няма да коментирам защо се казва 
„становище“  при  положение,  че  е  в  изпълнение  задължение, 
възложено от съда.

С това обаче отново не са конкретизирани всички действия 
или  по-точно  няма  достатъчно  добра  конкретизация  на  исковата 
молба. Съдът обаче е възприел от тази молба-становище и обясни на 
съдебно заседание на ищеца – адвокат Славов, който се яви, че може 
да  приеме  само  и  приема  за  разглеждане  ЦИК  да  определи 
параметрите  на  софтуера,  който  трябва  да  изработи  Централната 
избирателна комисия за отчитане на изборните резултати и на второ 
място,  да  задължи  Централната  избирателна  комисия  да  изготви 
план-график, в който да бъдат предвидени стъпките за придобиване 
на  машини,  за  снабдяване  на  тези  машини  със  софтуер  и  други 
подробности,  които  за  съжаление  не  успях  да  запиша.  Но  в 
понеделник  ще  имаме  копие  от  протокола.  Съдът  обеща,  че  до 
понеделник ще изготвят съдебния протокол.

Въз  основа  на  възраженията,  които  направих  по  молбата-
становище,  съдът  ни  даде  14-дневен  срок  да  представим 
доказателства.  Доказателствата  са  свързани  с  действията,  които  е 
възприела  и  извършила  Централната  избирателна  комисия  по 
обезпечаване на машинното гласуване.

В  съдебно  заседание  по  същественото  възражение,  което 
направих, че машинната част по същество представлява хардуерната 
част,  а  не  софтуерната,  така,  както  съдът  смята,  че  може  да 
постанови диспозитив.

Отделно от това говорихме с колегата Емануил Христов, че 
терминалите за машинно гласуване още във възражението, с което 
си  служат  в  молбата-становище  ищците,  по  същество  също  са 
хардуерна  част.  Аз  съм  възразила,  че  това  е  понятие,  което  не 
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съществува  в  Изборния  кодекс  и  няма  правна  уредба  за  такова 
понятие, каквото е въведено с молбата-становище.

Сега, като излезе протоколът, отново ще погледнем точно как 
съдът  е  формулирал  своя  доклад,  какво  ще  разглежда.  А  иначе 
предприехме действия заедно с администрацията по обезпечаване на 
всичките наши решения и действия, които са свързани с машинното 
гласуване,  като  се  почне  от  анализите,  приемането  ни,  срещата  с 
представители на Народното събрание и на парламентарните групи, 
решенията,  които  сме  приемали  по  експерименталното  машинно 
гласуване,  включително  и  по  машинното  гласуване,  което  се 
провали  заради  това,  че  фирмата,  спечелила  ЗОП,  не  можа  в 
съответните  срокове  да  достави  машини,  тоест,  каза,  че  няма  да 
може да достави машините в сроковете, които са свързани с нашето 
решение  за  стъпките  по  провеждане  на  машинното  гласуване  и 
снабдяването  с  машини  и  всички  останали  материали  на 
Централната  избирателна  комисия  ,  свързани  с  машинното 
гласуване,  защото  всичко  това  по  същество  са  действия.  Всички 
наши решения,  свързани с  експерименталното гласуване,  също са 
действия.

Пропуснах да кажа, че направих възражение, че няма софтуер 
по  принцип,  а  за  всеки  избор  има  отделен  софтуер,  тъй  като 
софтуерът включва вида на бюлетината и начина на гласуване, който 
при различните видове избори има съществена разлика. Едно е да се 
гласува в мажоритарен избор, друго е по пропорционална система с 
преференциален  вот.  Изтъкнах  колко  вида  би  бил  софтуерът  за 
различните видови избори.

Това е като цяло. Тоест, във вторник ще е готов протоколът, 
тъй като това е първият работен ден от седмицата. Ако можем, на 
следващото  заседание,  ….  Следващото  заседание  на  съда  е  на  13 
юни 2018 г., пак в 10,30 ч. 
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Струва  ми  се,  че  трябва  да  допълня  още  нещо.  Ние  нали 
имахме по въпроса за  машинното гласуване  доклади на  учени от 
БАН? Те също трябва да се приложат, защото там се обяснява за 
софтуерната и хардуерната част. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова.

Госпожо  Сидерова,  позволете  ми  само  една  корекция.  Не 
фирма,  която е  спечелила ЗОП, защото не спечели към датата  на 
разглеждане  на  офертата,  защото  се  оказа,  че  не  отговаря  на 
изискванията. Трябва да се приложи включително документацията, 
свързана с кореспонденция с Министерство на финансите по този 
въпрос.

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващата  точка  – 
точка 2б – от дневния ред:

2б. Доклади  относно  съвместен  проект  с  Държавна 
агенция „Електронно управление.“

Ще се върнем на т. 2а малко по-късно, както и на точка първа 
от дневния ред.

Първи докладчик е  госпожа Нейкова. Заповядайте, госпожо 
Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 
писмо с вх.  № ЦИК-00-470 от 26.04.2018 г.  от Държавна агенция 
„Електронно управление“ относно верифицирани средства по проект 
„Изграждане  и  внедряване  на  пилотна  система  за  дистанционно 
електронно гласуване“.

То е във връзка с одобрената за плащане сума за служителите 
от  Централната  избирателна  комисия,  които  са  в  екипа  за 
управление на проекта. Докладвам го за сведение, както и да бъде 
предоставено  в  счетоводството  за  предприемане  на  следващи 
действия.
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С  вх.  №  ЦИК-00-469  от  26.04.2018  г.  Държавна  агенция 
„Електронно  управление“  ни  изпраща  писмо  във  връзка  с  наше 
искане за предоставяне на становища от компетентни дирекции от 
ДАЕУ  по  извършена  проверка  за  съответствието  на  техническо 
задание по проекта за дистанционното електронно гласуване с чл. 
58а от Закона за електронното управление.

Колеги, мисля, че това беше по повод предходен доклад на 
колегата Ганчева, след което ние с писмо изискахме становище на 
компетентните  дирекции  и  с  настоящето  писмо  те  ни  изпращат 
становище  на  Дирекция  „Електронна  идентификация“  и  на 
Дирекция  –  не  мога  да  прочета  съкращението,  но мисля,  че  то  е 
подписано от  господин Иван Модев. Мисля, че това становище за 
извършена  проверка  и  удостоверяване  на  съответствията  на 
техническо  задание  беше   приложено  към  предходната 
документация.

Само  обръщам  внимание,  че  становището  на  Дирекция 
„Електронна  идентификация“  е  само  разменена  кореспонденция 
между  тази  дирекция  и   госпожа  Силвия  Митева  по  електронна 
поща,  не  е  в  някакъв  по-официален  вид.  Сега  го  докладвам  за 
сведение и за запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Нейкова.

Колеги, моля да се запознаете с тези становища.
Моля, продължете,  госпожо Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-00-475 

от02.05.2018  г.  сме  получили  писмо  от  Държавна  агенция 
„Електронно управление“, с което ни молят до края на 04.05.2018 г. 
да се предадат отчетите за извършената работа за месец април от 
госпожа Манолова и  госпожа Тихолова.

С докладна записка с вх. № ЦИК-09-73 от 03.05.2018 г.  от 
госпожа Манолова ви докладвам месечния й отчет съгласно заповед 
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№ 67 от 02.06.2017 г. на председателя на Централната избирателна 
комисия. Към докладната записка е приложен отчетът на  госпожа 
Манолова за месец април и проект на писмо до Държавна агенция 
„Електронно управление“.

Моля да се запознаете с отчета за извършената работа и да 
одобрим изпращане на писмото към Държавна агенция „Електронно 
управление“.

Аз нямам някакви бележки по така представения отчет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Нейкова.
Колеги, има ли коментари, бележки? Не виждам.
Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване изпращане на 

това писмо с този отчет.
 Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов); 
против – няма.

Предложението се приема.
Благодаря.
Следващият  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Райков. 

Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-00-245/1  от 

02.05.2018  г.  поднасям  на  вашето  внимание  доклад  от  проф.  д-р 
Даниела Гоцева и доц. Весела Пашева от Техническия университет 
относно  техническа  спецификация,  съпътстваща  информация  за 
дистанционно електронно гласуване в Република България.

Можете да го погледнете. Намира се във вътрешната мрежа в 
папка с моите инициали. Докладвам го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  сведение  и 
запознаване. Благодаря Ви, господин Райков.

Колеги, позволете ми и аз да се включа в тази точка.
Както  говорихме  на  работно  заседание,  ние  поканихме 

съответните експерти от Софийския университет и от Техническия 
университет, за да дадат становище.

Уважаеми  колеги,  в  тази  връзка  подлагам  на  гласуване 
сключване на договор с трите лица при същите условия, при които 
беше договорът миналия път.

Моля, гласувайте.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев  Ивилина  
Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – 3 (Георги Баханов,  
Ивайло Ивков, Мартин Райков,). 

Предложението се приема.
Уважаеми  колеги,  в  тази  връзка  бих  искала  да  ви 

информирам, че и третият експерт е потвърдил, че до петък, утре, ще 
е готов със собственото си становище. Също до петък, утре, ще бъде 
готово становището и на нашия експерт – ИКТ. В момента, в който 
те  бъдат  готови,  и  трите  в  комплект  ще  ви  бъдат  изпратени  по 
електронна поща за запознаване.

И последно, колеги, господин Йоловски от Държавна агенция 
„Електронно  управление“  осъществи  контакт  с  мен,  като  ме 
информира, че Държавната агенция има съществени забележки по 
така  представеното  второ  преработено  техническо  задание  за 
изпълнение  на  дейност  2  и  предложи  да  се  проведе  една  среща 
между Държавна агенция „Електронно управление“ и Централната 
избирателна комисия.
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Виждам, колеги, че не възразявате да направим такава среща, 
на която да уточним своите становища и бъдещи стъпки.

Колеги,  с  това  изчерпахме  точка  2б  от  дневния  ред  и 
продължаваме с точка трета:

3. Доклади по писма.
Първи докладчик по тази точка е  господин Андреев.
Упълномощавам  госпожа Мусорлиева да води заседанието.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило  писмо  по  електронната  поща  с  вх.  №  ЕП-22-2  от 
03.05.2018 г. от Красимир Делевски, с което същият от свое име и от 
името на своята съпруга би желал да получи информация във връзка 
с определянето на статута на гражданството, така наречения PLACE 
OF ORIGIN, от местния работодател, което е Европейската комисия 
с оглед явно удостоверяването на избирателните права в изборите за 
Европейски парламент,  които ще се проведат през 2019 г.,  като с 
това желае да получи информация към кой държавен орган трябва да 
се  обърне,  че  има  избирателни  права  в  Република  България  и 
съответно е включен в списъка на гласоподавателите, като същият 
долу в самото писмо описва и, че със съпругата си са гласували в 
секциите, открити в Постоянното представителство и в посолството 
в  Брюксел,  Белгия,  за  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 
Републиката и за народни представители.

В тази връзка господинът е оставил и мобилни телефони – 
както белгийски, така и български телефон. Самото писмо е качено 
във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  от  днешно 
заседание. Бихте могли да се запознаете с него.

Моето предложение е да се свържа от името на Централната 
избирателна  комисия,  ако  ме  упълномощите,  и  да  обясня  на 
господин  Делевски,  че  избирателните  права  са  за  съответния  вид 
избор и че към момента е прекалено рано по отношение на изборите 
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за Европейски парламент, които ще бъдат през следващата година, 
тоест, има една година от момента и да бъде представен какъвто и да 
било  документ  и  да  се  изисква,  тъй  като  избирателните  списъци 
съответно се изготвят в сроковете,  предвидени в Изборния кодекс 
след насрочването на изборите.

В тази връзка към момента тази информация няма как да бъде 
удостоверена.  Би  могло  да  бъде  удостоверена  по  отношение  на 
избирателни права от предходни избори, тоест, избори, които вече 
са произведени в съответствие с това къде е гласувал. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,  режим 
на гласуване предложението на колегата Андреев.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема.
Благодаря.
Продължете,  господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка и с 

нашето благодарствено писмо, което изпратихме до посолството на 
Боливарска  Република  Венецуела,  ни  е  върната  вербална  нота  от 
посолството, с което ни благодарят, поднасят своите почитания и ни 
изпращат  материали  във  връзка  с  провежданите  на  20  май 
президентски избори, които са на английски език. Същите са качени 
във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  от  днешното 
заседание, но ги има и на диск.

Докладвам го за сведение и запознаване от колегите, които се 
интересуват  от  съответните  материали,  тъй  като  вътре  има  и 
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материали,  които  са  за  наблюдателите  при  произвеждането  на 
изборите, които биха могли да представляват интерес.

Уважаеми колеги,  докладвам ви  постъпило  писмо с  вх.  № 
ЦИК-07-67  от  02.05.2018  г.  Също  по  електронната  поща  сме 
получили  писмо-покана,  с  приложена  вътре  покана,  от 
Националната  избирателна  комисия  на  Южна  Корея,  с  която  се 
отправя покана за участие с наблюдатели в общите местни избори, 
които ще се проведат в страната от 7 до 15 юни тази година, като 
съответно  същата  ще  бъде  предадена  за  превод  и  ще  бъде 
представена  и  на  български  език,  за  да  могат  колегите  да  се 
запознаят.

Корейската страна би могла да поеме разходите единствено 
за пътуването,  за самолетни билети до 2800 долара за  всеки един 
наблюдател, като останалите разходи ще се поемат в съответствие с 
условията  за  наблюдението  и  за  останалите  наблюдателски 
организации.

Отделно  от  това  е  представено  и  писмо,   което  –  съвсем 
накратко  в  момента ще ви го  кажа –  е  свързано  и  с  участието в 
Изпълнителното  бюро  на  А-WEB  във  Фиджи  във  връзка  с 
обсъждането  на  промените  в  Устава  на  А-WEB  и  предприетите 
действия за по-нататъшното преобразуване в междудържавен орган, 
а не само орган на избирателните институции.

Приложени са и формулярите за участие, както и това, което 
бих искал да спомена,  че писмата са адресирани лично до нашия 
председател   госпожа Алексиева.  Разбира се,  в  писмото пише,  че 
комисията може да участва с наблюдатели, а не само председателят 
да участва в наблюдението на изборите.

Засега го докладвам за сведение. До 10 май би трябвало да 
потвърдим, ако ще участваме. Тоест, в следващата седмица трябва 
да вземем решение в тази връзка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Андреев. Когато дойде преводът, аз ще разпределя целия 
превод отново на  господин Андреев, а ще разпределя частта с копие 
и до госпожа Матева по отношение на Изпълнителното бюро на А-
WEB.

Колеги, имаме време до 10 май. Моля да помислим.
Заповядайте, господин Баханов, за свързан доклад.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми  колеги,  извинявам  се,  че  се  включвам  така,  но  взимам 
повод от думите на колегата Андреев. Той ме подсети да предложа 
на  Централната  избирателна  комисия  да  изпрати  благодарствено 
писмо  във  връзка  с  участието  на  членове  на  Централната 
избирателна комисия на Конференцията в Осло, до Министерството 
на  външните  работи  и  лично  до  консула   господин  Цанев  за 
съдействието,  което  ни  оказа  и  за  самото  отношение  към 
делегацията на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много  Ви 
благодаря,   господин  Баханов.  Тъй  като  има  общо  протоколно 
решение, незабавно след като ние дойдохме от командировката и я 
докладвахме, изпратихме такова благодарствено писмо.

Колеги, следващ докладчик е  господин Пенев. Заповядайте, 
господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  както  си  спомняте,  на 
предходно заседание бяхме упълномощени с колегата Мусорлиева 
да проведем разговори с Центъра за градска мобилност във връзка с 
Договора от 26 април 2017 г.,  по силата на който на Централната 
избирателна комисия за нейни нужди са предоставени за временно 
възмездно ползване седем броя паркоместа.

В  тази  връзка  бяха  проведени  серия  от  разговори  с 
представители на Центъра за градска мобилност. Бе установено, че 
към  настоящия  момент  е  възможно  преместването  на  тези  седем 
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броя  паркоместа  от  паркинга  на  пл.  „Княз  Александър  I“  на  ул. 
„Княз  Александър  I“  срещу БНБ,  където  местата  ще  могат  да  се 
ползват  по-безпрепятствено  предвид  обстоятелството,  че  все  пак, 
когато има мероприятия,  местата  на тази улица обикновено не се 
засягат от тези мероприятия. За това е необходимо да бъде одобрена 
нова схема от съответната дирекция към Столична община, която е 
за управление и анализ на трафика и въз основа на тази схема ще 
бъде  подписано  допълнително споразумение,  анекс  към договора, 
след което евентуално да извършим и предплащането за период, за 
който преценим.

Изготвено  е  и  е  публикувано  във  вътрешната  мрежа  едно 
писмо,  тъй  като,  за  да  се  случи  това  нещо,  е  необходимо  да  се 
направи  едно  заявление  с  искане  за  преместване  на  местата. 
Подготвил  съм  проект  на  такова  писмо.  Публикувано  е  във 
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Моля да се запознаете 
и ако нямате възражения, да одобрим подписването и изпращането 
на това писмо о възможност още днес да бъде входирано в Столична 
община в съответната дирекция, за да може оперативно и бързо да се 
осъществи преместването на местата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Пенев.

Колеги?  Подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Моля, гласувайте.
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против –   няма.

Предложението се приема.
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Колеги, връщаме се на точка първа от дневния ред:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в папка с моите инициали, вече 

създадена,  има  един  проект  с  №  5012-ЕП.  Отваряме  втория 
уърдовски файл за запечатано помещение във Велинград.

Постъпило  е   писмо  по  електронната  поща  на  ЦИК  с  вх. 
№ ЕП-14-1 от 02.05.2018 г. от доктор Коев, кмет на общината, който 
иска да им бъде разрешен достъп до запечатаното помещение № 1А, 
подземен  етаж,  който  се  намира  –  виждате  адреса  –  като 
основанието е, че общината е спечелила някакъв европейски проект 
за въвеждане на енергийна ефективност в административната сграда. 
Ще се извършват строително-монтажни работи, най-общо казано.

Виждате  проекта  за  решението,  с  което  им  разрешаване 
отваряне на запечатано помещение.

Това,  което  трябва  може  би  да  спомена,  е,  че  в  това 
помещение  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 
произведените  избори  за  членове  на  Европейски  парламент  през 
2014 г. – първите избори, които произведе тази ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Ивков.

Колеги? Подлагам на гласуване така предложения проект на 
решение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против –   няма.

Решението се приема.
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Решението има № 5038-ЕП.
С това изчерпахме точка първа от дневния ред.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади по писма.
Заповядайте, господин Христов, Ваш ред е.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, ако си спомняте, на миналото заседание ви информирах за 
едно  писмо  от  госпожа  Анна  Петрова,  която  е  докторант  по 
политология в Маастрихсткия университет. Тя преди две години – 
2016  г.  –  също  за  това  ви  информирах  предишния  път,  беше 
написана подобно писмо – иска данни за резултатите от изборите от 
1991 до 1999 г.  Тъй като ние имахме изграден такъв диск и й го 
бяхме дали, но се оказа, че тя не могла да ползва тези данни, защото 
не могла да разбере как се работи.

В тази връзка съм написал и това писмо, като й пояснявам 
как точно трябва да се отвори, с каква програма, какво трябва да 
направи. Всичко това съм го проверил лично, а също така, ако си 
спомняте,  миналия  път  казах,  че  ще  поболя  "Информационно 
обслужване"  АД  да  види  този  диск  и  дали  може  да  направи 
подобрен  в  Си-формат.  Но  информацията,  която  получих,  е,  че 
първо, не е необходимо, тъй като този диск работи, и второ, това е 
информация,  която  е  произведена  от  друг  преброител,  а  именно 
„Избори“ и е малко бъркане в едни други, авторски права, така че не 
е редно да се преработва и да излиза от името на други.

Но в интерес на истината тези от вас,  които са работили с 
тези дискове, предполагам, че са малко, знаят, че дискът си е много 
хубав  и  в  писмото  дори  накрая  съм  написал,  че  единственият 
проблем е, че данните не могат да бъдат копирани и манипулирани, 
защото всичко излиза във вид, в който не може да се копира и да се 
прехвърля информацията и там, разбира се, да се работи с нея. Но се 
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учудвам, защото  госпожата пише, че е работила със специалисти от 
Техническия университет във Варна.  Истината е,  че в  самия диск 
има ритми-файл, който пояснява с коя програма какво да се направи 
и т.н.

Смятам, че този път ще й бъде достатъчна информацията и да 
изпратим това писмо, което съм подготвил.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Христов.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на 
изготвеното писмо. Моля, гласувайте.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  
Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,   Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против –   2 (Ивайло 
Ивков, Мартин Райков). 

Предложението се приема.
Благодаря. Това бяха Вашите доклади,  господин Христов.
Следващ  докладчик  е   госпожа  Нейкова.  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЧМИ-15-25  от 

02.05.2018 г. сме получили актуализиран списък на кандидатите за 
кмет на кметство Лясково.

Колеги,  в  списъка  на  ОИК  –  Добрич,  имаше  техническа 
грешка в имената на един от кандидатите – имената бяха разменени. 
Така че ни го изпращат за сведение, че са направили съответната 
корекция.

С  вх.  №  ЧМИ-04-03/8  от  27.04.2018  г.  ви  докладвам  за 
сведение писмото на Главна дирекция ГРАО относно извършената 
проверка  на  кандидатите,  регистрирани  за  участие  в  частичните 
избори  на  20  май  2018  г.  Информацията  по  това  писмо  вече  е 
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изпратена на Общинските избирателни комисии. Така че докладвам 
го само за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Поради  тази 
причина позволете ми да се включа.

Колеги, подлагам на последващо одобрение писмо с изх. № 
ЧМИ-15-28 от 27.04.2018 г., с което писмо общинските избирателни 
комисии са уведомени за резултатите от проверката.

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.
Продължете,  госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  последният  ми доклад  е  с 

вх. №  ЦИК-00-476  от  02.05.2018  г.  По  електронната  поща  сме 
получили  мотивационно  писмо  от  Красимир  Дамянов,  с  което 
кандидатства  за  длъжността  „длъжностно  лице  по  защита  на 
данните“ съгласно новия регламент, който ще е в сила от 25 май.

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  ще  бъде  предоставено  в 
администрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Нейкова.

Следващият  докладчик  е   госпожа  Румяна  Сидерова. 
Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имам  разпределено  едно 
писмо, което не е писмо, а просто адресът на община Козлодуй. Не 
знам защо са писали „На вниманието на  госпожа Сидерова“.  Но 
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хората  са  си  изпратили връзките  си  –  както  телефонните,  така  и 
електронната поща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 
Сидерова, разпределих Ви го, защото предположих, че може би Вие 
специално сте поискали информация.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не съм искала информация и нямам 
представа.  Може  би  по  други  въпроси  сме  искали  някаква 
информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е 
актуализацията  на  данните  на  общинските  избирателни  комисии, 
която се извършва в момента в Централната избирателна комисия.

Уважаеми колеги, връщаме се към точка 2а от дневния ред:
2а. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали с вх. № МИ-08-5 от 02.05.2018 г. 
следва да  е  публикувано решение на Върховния административен 
съд № 5750 от 02.05.2018 г. Припомням, че това е произнасяне по 
жалба от Веселин Димитров Велков срещу решение на Централната 
избирателна  комисия  №  5036-МИ  от  26.04.2018  г.,  което  беше 
постановено  в  хипотезата  на  чл.  53,  ал.  4,  а  именно  решение  за 
отхвърляне,  тъй  като  не  беше  постигнато  мнозинство  нито  по 
предложението  на  докладчика  с  проекта  на  решение,  нито  по 
постъпилите други две предложения.

Надявам се да сте се запознали с решението на Върховния 
административен  съд.  Съдът  е  предпочел  да  се  произнесе  със 
задължителни  мотиви,  а  не  в  другата  хипотеза  –  на  последното 
изречение  на  чл.  53,  ал.  4,  а  именно  да  постанови  решение  по 
същество.

Единственото  нещо,  което  аз  имам  като  предложение, 
всъщност  е  да  препратим  преписката  на  Общинска  избирателна 
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комисия за произнасяне. Защо? Защото в диспозитива на решението 
се  отменя  решението  на  Централната  избирателна  комисия  и  се 
отменя  и  решението  на  Общинската  избирателна  комисия,  като  в 
диспозитива  на  решението  на  Върховния административен  съд  са 
посочени номерата на двете решения – на ЦИК и на ОИК съответно.

В  последната  част  на  мотивите  обаче,  преди  диспозитива, 
Върховният  административен  съд  казва,  че  при  отмяната  на 
атакуваното решение на ЦИК от съда следва да бъде постановен нов 
акт по същество на спора пред тази комисия, с който Решение № 
139-МИ от 24.04.2018 г. на ОИК- Макреш също да бъде отменено 
като незаконосъобразно, а преписката върната на административния 
орган за ново произнасяне.

Тук има противоречие в  решението,  да,  между мотивите и 
диспозитива, тъй като в мотивите ни се указва да вземем решение, с 
което да отменим решението на ОИК, а в диспозитива Върховният 
административен съд директно отменя това решение.

По  изложеното  обаче,  доколкото  диспозитивът  има 
задължителна  сила,  аз  ви  предлагам  с  протоколно  решение  да 
вземем  решение  да  препратим  цялата  преписка  на  Общинска 
избирателна комисия – Макреш, за произнасяне съобразно мотивите 
на Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Колеги, има ли други предложения? 
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В единия случай е  конкретно казано за 

ЦИК,  във  втория  случай  е  за  административен  орган.  Считам,  че 
ЦИК е административен орган, поради което считам директно ЦИК 
да  се  произнесе  с  решение  да  регистрира  въпросния  кандидат  за 
участие. Да отмени съответно мотивите и да си регистрира човека, 
защото идеята е очевидна. Губим време, човекът естествено няма да 
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може да си прави изборна кампания. Губи се  време, в един момент 
ще дойде  време за  бюлетини.  После ще плеснем с  ръце  и  ще  се 
прегърнем и ще кажем: ами то времето свърши.

Мисля, че основните принципи са да се осигури участие на 
всички  граждани  при  упражняване  на  пасивното  им  избирателно 
право,  което  е  право,  прогласено  в  Конституцията,  да  не  им  се 
създават административни пречки от всякакъв тип административни 
органи, така любимо занимание в някои случаи.

Поради това с цел осигуряване на правото и върховенството 
на закона да се даде възможност на кандидата и участник в изборите 
за кмет на Макреш спокойно да бъде регистриран и съответно да 
бъде участник в тези избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Чаушев.

Уважаеми колеги, има ли други изказвания? 
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА:  Госпожо председател, аз все пак като 

член на комисията, на когото е разпределена преписката, смятам, че 
следва  да  се  обърне  внимание  на  колегите  да  се  запознаят  с 
решението  на  Върховния  административен  съд  и  без  да  се 
запознават  обаче  с  това  решение  смятам,  че  всички  знаем,  че 
кандидати  за  избори  в  частични  избори  за  кмет,  пък  и  в  общи 
избори, се регистрират от общински избирателни комисии. Много 
пъти  сме  водили  спорове  в  ЦИК  и  мисля,  че  ЦИК  има  единно 
становище, че не могат да се изземват функциите на комисиите, а 
именно ние да регистрираме кандидат за общински съветник. Такова 
решение следва да бъде взето от Общинска избирателна комисия – 
Макреш. Такова е и решението на Върховния административен съд, 
такъв е и законът. Следва да се постанови решение в изпълнение на 
задължителните  мотиви  на  решението  на  Върховния 
административен съд.
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Единственият  въпрос  беше  дали  ние  следва  да  вземем 
решение  да  отменим  решението  на  Общинска  избирателна 
комисия – Макреш. Но, доколкото ви докладвах, че има диспозитив 
в решението на Върховния административен съд, с което е отменено 
това решение, считам, че преписката трябва да бъде препратена на 
Общинската избирателна комисия за произнасяне съобразно нейните 
правомощия по Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Действително точно в това е проблемът и 

той е пряко свързан с губенето на време, за да не може въпросният 
кандидат съответно да си направи предизборната кампания. Това е 
очевидно от чисто фактологична гледна точка. Но при хипотеза, ако 
бяхме отменили съответното решение на ОИК, както трябваше и да 
направим, щяхме да си постановим съвсем правилното решение, че 
този човек трябва да бъде регистриран, за да може да си участва и да 
си  упражни  пасивното  конституционно  право,  можехме  да  го 
направим и без да губим пет дни. Но тъкмо поради административни 
процедури,  както  казах,  му  се  пречи  съответно  да  си  упражни 
правото,  съответното  пасивно  избирателно  право.  Заради  това 
предложих директно ЦИК да се произнесе и директно този човек да 
бъде регистриран.

Заповядайте, госпожо Нейкова, за изказване.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз подкрепям предложението 

на  колегата  Матева,  тъй  като  и  в  наше  Решение  № 3410-МИ  от 
23.08.2017 г. изрично е записано, че в случай, когато ЦИК или съдът 
отмени  обжалваното  решение,  ОИК  е  тази,  която  незабавно 
регистрира кандидата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Нейкова.
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Колеги, има ли други изказвания? Не виждам. 
В  такъв  случай  подлагам  съобразно  чл.  27,  ал.  1  от 

Правилника  ни,  а  именно  чл.  27,  ал.  1,  т.  3,  първо,  основното 
предложение  на  докладчика  за  връщане  на  преписката  в  ОИК за 
произнасяне.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – 1 
(Ерхан Чаушев). 

Предложението се приема.
Благодаря.  Колеги,  постигнахме  необходимото  мнозинство, 

поради  което  няма  да  подлагам  на  гласуване  следващото 
предложение.

 Госпожо  Матева,  изчерпахме  ли  Вашите  доклади  по  тази 
точка? Благодаря.

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  В  тази  връзка  стои  въпросът  след 

произнасяне  и  незабавно  регистриране  на  кандидата,  кога  се 
извършва проверката с оглед и на отпечатването на бюлетините.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  предполагам,  че  във  връзка  с  въпроса,  който  постави 
госпожа Солакова, ние имаме практика при тези утвърдени досега 
механизми  незабавно  след  решение  на  ОИК  да  изпратим  за 
проверка, да уведомим за резултатите от проверката с последващо 
одобрение.
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Уважаеми колеги, продължаваме с  точка трета от дневния 
ред:

3. Доклади по писма.
Следващ  докладчик  по  точка  трета  е   госпожа  Солакова. 

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

докладна  записка  с  вх.  №  ЦИК-09-70  от  27.04.2018  г.  Госпожа 
Манолова  с  тази  докладна  записка  уведомява  Централната 
избирателна комисия, че в изпълнение на заповед № 66/26.04.2018 г. 
с  приемо-предавателен  протокол  с  вх.  №  ЦИК-00-473  от 
27.04.2018 г. е извършено предаване на счетоводната документация 
и електронни носители с информация от счетоводните документи от 
госпожа Ганка Миткова Герасимова на Жасмина Теофанова Пеовска 
в  присъствието  на  определената  със  заповедта  въз  основа  на 
протоколно решение на ЦИК комисия, съставена от служители от 
администрацията.  Протоколът  е  подписан  от  госпожа  Ганка 
Герасимова и  госпожа Жасмина Пеовска, както и от Комисията в 
състав:  Николай  Желязков,  Веселина  Тихолова  и  Цветомира 
Жекова. 

Както знаем, на 26 април приехме протоколното решение за 
определяне на комисията. Определихме документите, които следва 
госпожа  Ганка  Герасимова  да  предаде  на  Жасмина  Пеовска, 
счетоводител  в  администрацията  на  Централната  избирателна 
комисия  в  присъствие  на  комисията  от  служители  от 
администрацията

В приемо-предавателния протокол, колеги, както виждате, на 
първо място се съдържа информация, която е по папка „ППП“ от 
07.08.2017 г. Това е счетоводна документация, която е предадена от 
госпожа  Силвия  Грозданова  –  предишен  главен  счетоводител  в 
администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  заедно, 
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разбира  се,  и  с  технически  електронен  носител  със  счетоводна 
информация, която е записана на тези дискове.

Цялата тази документация е подробно описана в съответната 
папка в приемо-предавателния протокол и затова тя не е пренесена в 
този  приемо-предавателен  протокол.  Всички  документи,  които  са 
съставени и които се водят на  госпожа Ганка Герасимова, са били 
подробно  разгледани,  описани  в  присъствието  на  колегите  от 
администрацията и предадени на  госпожа Жасмина Пеовска.

Приемо-предавателния  протокол  след  първа  точка  съдържа 
вече конкретно описаните документи, които са на  госпожа Ганка 
Герасимова. Виждате ги, предлагам да не ги изчитам. Предполагам, 
че сте имали време и за запознаване.

Както  комисията,  така  и  приелият  счетоводител 
документацията,  така  и  госпожа Красимира Манолова никъде не 
сочат  някакъв  проблем  с  приетата  документация,  поради  което, 
колеги,  мисля,  че  ви  казах  за  СД-то,  но  забравих  да  кажа,  че 
електронният  подпис  също  е  върнат,  той  е  описан  в  приемо-
предавателния  протокол,  включително  и  два  броя  пълномощни  в 
оригинал, с които е разполагала  госпожа Герасимова в качеството 
си на изпълняващ длъжността „главен счетоводител“.

Предлагам  да  приемем  така  представения  приемо-
предавателен  протокол  и  да  се  прекрати  трудовият  договор  на 
госпожа Ганка Герасимова, считано от 30 април тази година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Уважаеми колеги, чухте доклада на  госпожа Солакова, чухте 
и  вътрешните  номера.  Време  за  запознаване  и  впоследствие  ще 
върнем тази преписка на доклад в рамките на заседанието. Нека да 
продължим с другите доклади.

Моля, продължете докладите си,  госпожо Солакова.
Упълномощавам  госпожа Мусорлиева да води заседанието.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 
избирателна  комисия постъпва  информация,  която е  класирана  от 
администрацията в една отделна папка. Това са актуалните телефони 
за връзка с общинските избирателни комисии. Тя ще се актуализира 
както в съответните регистри на Централната избирателна комисия, 
информацията  ще  бъде  публикувана  и  на  интернет-страницата  на 
Централната избирателна комисия. Няма да ги докладвам поотделно, 
защото са много.

В Централната избирателна комисия постъпи писмо с вх. № 
ЦИК-04-02/3  от  30.04.2018  г.  от  Министерството  на  вътрешните 
работи. Приложен е проект на закон за изменение и допълнение на 
Закона  за  защита  на  личните  данни.  В  срока  по  чл.  34,  ал.  1  от 
Устройствения  правилник  на  Министерския  съвет  и  на  неговата 
администрация  –  14-дневен  е  този  срок  –  трябва  да  се  изрази 
становище  по  така  представения  проект.  Всички  приложени 
документи  към  писмото  са  на  електронен  носител,  но  са 
публикувани във вътрешната мрежа.

Уважаеми  колеги,  с  този  законопроект,  както  е  видно  от 
самия проект на закон и от доклада на министъра на вътрешните 
работи, се въвеждат едновременно в националното законодателство 
Регламентът от 2016 г. № 679, така и Директива № 680 от 2016 г. 
Директивата се прилага от 6 май 2018 г., а регламентът – от 25 май 
2018 г.

Както  знаем,  регламентът  вече  е  бил  многократно  тема  за 
обсъждане в Централната избирателна комисия относно защитата на 
физическите  лица  във  връзка  с  обработването  на  лични  данни  и 
относно свободното  движение на  такива данни.  В  този  случай  се 
посочва  и  в  доклада,  че  се  въвежда  обшият  режим за  защита  на 
физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и 
относно свободното движение на лични данни, както и се въвежда 
специалният  режим  при  обработка  на  лични  данни  в  случаите, 
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когато  правоприлагащи  и  правораздавателни  органи  работят  по 
предотвратяване,  разследване  и  разкриване  на  престъпления, 
включително  и  при  предпазване  от  заплахи  за  обществената 
сигурност и тяхното предотвратяване.

В частта относно общия режим за защитата на личните данни 
проектът на закон е изготвен от Комисията за  защита на личните 
данни, а в частта относно транспониране на Директива № 680 е от 
междуведомствена  работна  група  под  ръководството  на 
Министерството на вътрешните работи.

Уважаеми колеги,  целта  на  законопроекта,  така  или иначе, 
както и на посочените актове на Европейския съюз, имат за цел да 
осигурят защитата на физическите лица във връзка с обработването 
на  лични  данни,  да  се  въведат  случаите,  в  които  не  се  прилага 
европейско законодателство при обработката на лични данни.

Имаме  едни  специални  дефиниции  и  много  подробно 
разясняване на понятията, които са в областта на личните данни и 
принципите, свързани с обработването на лични данни. Посочени са 
правомощията на администратора и обработващия данните, редът за 
обмен на информация между компетентните органи на държавите, 
членки.  Специално  място  следва  да  се  отдели,  че  се  въвежда 
фигурата на длъжностно лице, което при всеки администратор ще 
има  определени  функции,  ще  изпълнява  и  функции  на  контактна 
точка с надзорния орган, който е Комисията за защита на личните 
данни.

Посочено е, че се извършват и обществени консултации, но 
срокът е съкратен, тъй като, както ви казах, директивата е в действие 
от 6 май тази година, а регламентът – от 25 май тази година.

На  този  етап,  тъй  като  имаме  срок,  в  който  можем  да  се 
произнесем,  аз  ви  го  докладвам  за  сведение,  за  подробно 
запознаване  и  за  работно  обсъждане  на  група   „Общи  въпроси“, 
където  да  обмислим  възможността  и  изобщо  необходимостта  да 
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пишем бележки по законопроекта с оглед на обработката на лични 
данни  в  Централната  избирателна  комисия  дотолкова,  доколкото 
този въпрос е засегнат и намира своята регламентация и в Изборния 
кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, имам свързан 

доклад  по  повод  доклада  на  колегата  Солакова  –  да  уведомя 
Централната избирателна комисия, че във вчерашния ден проведох 
разговор с председателя на Комисията за защита на личните данни 
по повод организирането на работна среща тук, в ЦИК, с Комисията 
за защита на личните данни във връзка с влизането в сила на новия 
регламент и конкретно и само във връзка с работата на Централната 
избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс.

В  тази  връзка  господин  Караджов  обърна  внимание  за 
общественото обсъждане на този законопроект, като ни каза, че до 
14  май  2018  г.  е  срокът  за  становище.  В  тази  връзка,  дотолкова, 
доколкото  инициативните  комитети  и  коалициите  имат  по-особен 
статут,  тъй като там имаме комбинация от физически лица, не са 
юридически  лица  и  с  оглед  отговорността  по  събиране  и 
обработване  на  личните  данни  и  необходимостта  да  си  проверим 
регистрите, които сме създали в КЗЛД като Централна избирателна 
комисия, аз ще ви кажа, че те са 11 регистри, които през 2014 г. ми 
бяхте възложили на място да създам и фигурират в този регистър на 
администратори  на  лични  данни.  От  предходен  мой  доклад  си 
спомням, че ви запознах, че след 25 май 2018 г. тези регистри няма 
да се поддържат там, а ще бъдат при нас.

С  господин  Караджов  уточнихме  следното.  На  8  май, 
следващата  седмица,  да  се  чуя  отново  с  него  по  телефон  и 
евентуално на 9 май, след тяхното заседание, представители на ЦИК 
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да отидат на място,  първо, за да си вземем информацията от тези 
регистри, да обсъдим евентуално въпросите, които ни вълнуват най-
много,  да  ги  поставим  по-скоро,  за  да  може  при  провеждане  на 
работната среща и те да са подготвени, като моята молба беше тази 
среща да се проведе не по-късно от 15 май, все пак, за да можем да 
имаме  някакво  време  да  реагираме  до  влизането  в  сила  на 
регламента.

Предлагам ви, ако не възразявате, колегата Стефанова, аз и 
евентуално  госпожа Манолова от администрацията, тъй като трите 
бяхме на разяснителната кампания, да отидем в Комисията за защита 
на личните данни във времето, в което се уговорим за тези неща, с 
които ви запознах, и ако някой друг колега също желае, и вече, като 
уточним кога ще бъде работната среща, тя ще бъде тук, на място в 
Централната избирателна комисия, тъй като мисля, че е по-удобно 
да се проведе тук.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Нейкова.

Колеги, има ли коментари? Не виждам. Ако някой друг желае 
също да отиде, нека да се присъедини към  тази група.

Благодаря.
Госпожо Солакова, моля, продължете с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на 26.04.2018 г. ви 

докладвах  докладна  записка  от   госпожа  Красимира  Манолова  с 
вх. № ЦИК-09-64 от 25.04.2018 г. Тя е във връзка с продължаване на 
валидността на лицензите за антивирусна програма в Централната 
избирателна  комисия.  Общият  брой  на  лицензите  е  81  броя.  От 
администрацията  са  се  обърнали  към  фирмата,  която  осигурява 
съответната  антивирусна  защита.  Получена  е  оферта.  Тя  обхваща 
период  за  една  година,  за  две  години  и  за  три  години.  Както 
виждате,  най-изгодно  и  целесъобразно  в  случая  е  да  сключим 
договор  за  антивирусна  защита  за  три  години  с  оглед  на 
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представената оферта, получена по електронната поща на 17 април 
2018 г.

Предложението на администрацията е същото – да се сключи 
за  три години,  да се продължи валидността  на  лицензите и да  се 
одобри разход в размер на 11 406,42 лв. без ДДС, по вх. № ЦИК-08-
42 от 24.04.2018 г. от съответната фирма така, както е посочено в 
докладната.

 Имаме  средства  по  бюджета  на  Централната  избирателна 
комисия. Предлагам да одобрим така предложения разход.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение  с 
параметрите така, както бяха докладвани.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.
Госпожо Солакова, моля продължете.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа е публикувано писмо с вх. № ЦИК-02-23 от 27.04.2018 г. от 
отдел  „Административно  обслужване“  от  администрацията  на 
Народното  събрание,  откъдето  са  ни  предоставили  данъчната 
фактура и опис на изпратените пратки от Централната избирателна 
комисия от 30 март до 26 април 2018 г. Сумата е 102,45 лв.

Както знаете,  въз  основа на така  получените документи се 
извършва  проверка  за  съответствие  по  списъка  на  изпратените 
пратки  в  Централната  избирателна  комисия.  Така  справка  е 



37

извършена.  За  съответствието  са  се  подписали  Ваня  Стоянова  и 
Екатерина Благоева, съгласувано с  госпожа Манолова.

Предлагам  да  одобрим  изплащането  на  разхода  и  да  се 
предостави на счетоводството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 
на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Метин  Сюлейман,  
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар  
Томов);  против – няма.

Предложението се приема.
Благодаря.
 Госпожо Солакова, моля, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви само 

за  сведение  вх.  №  ЦИК-08-7  от  03.05.2018  г.  Продължаваме  да 
получаваме оферти за мрежови сторидж, каквото искане имаше от 
Централната  избирателна комисия,  за  да може въз  основа на тези 
оферти  госпожа Манолова да направи предложение за закупуване.

Днес ви го докладвам за сведение. 
За  сведение  ви  докладвам  и  писма,  които  получаваме  във 

връзка с частичните местни избори на 20 май тази година, а то е във 
връзка с      Част II на избирателните списъци от различни общински 
администрации, заявки за отпечатване на бюлетини с посочен тираж, 
отнякъде получаваме актуална информация за броя на избирателите.

Докладвам го  за  сведение.  Можете да  се  запознаете.  Те са 
публикувани във вътрешната мрежа.

Докладвам за сведение и вх. № ЦИК-00-472 от 27.04.2018 г. 
Това е за потвърждаване уведомление за изпратена декларация по 
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Закона  за  здравословни и  безопасни условия  на  труд,  така,  както 
одобрихме текста на декларацията.

Напомням,  че  в папка „Покани“ са  публикувани покани за 
семинари.

Уважаеми колеги, получихме едно писмо с вх. № ЧМИ-23-1 
от 27.04.2018 г. от председателя на комисията с много дългото име, 
но с краткото „за досиетата“. Уведомяват ни, че на 07.02.2017 г. в 
„Държавен вестник“ е обнародван Закон за изменение и допълнение 
на  Закона  за  достъп  и  разкриване  на  документи…  и  т.н.  С  тези 
изменения е направено допълнение в чл.  3,  ал.  1,  т.  20,  а именно 
заедно с Централната избирателна комисия е предвидено сред тези 
органи  да  фигурират  и  районните  и  общинските  избирателни 
комисии.  В  писмото  от  комисията  сочат,  че  с  оглед  на  тези 
изменения  в  закона  следва  във  възможно  най-кратък  срок  да 
изпратим  списък  с  трите  имена,  ЕГН,  длъжността  на  лицата  в 
общинските избирателни комисии, където се произвеждат частични 
избори от 20 май тази година. 

В тази връзка, колеги, от администрацията изготвиха списъка 
на  членовете  на  общинските  избирателни  комисии  в  общините, 
където има частични избори на 20 май за кметове на кметства – и 
двете общини. Имаме три имена, длъжност, ЕГН.

Аз  ви  предлагам на  този  етап  да  отговорим на  комисията, 
като приложим списъка, съдържащ трите имена, ЕГН и длъжност на 
лицата, включени в общинските избирателни комисии за частичните 
местни избори.

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

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман Румен Цачев,  
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Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова);  против – 3 (Мария 
Мусорлиева, Мартин Райков,  Росица Матева). 

Предложението се приема.
Благодаря.
Моля, продължете,  госпожо Солакова, с докладите си.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви 

докладвам вх.  № ЦИК-11-17 от 02.05.2018 г.  Това е  заявление от 
главен  специалист  Стоян  Тодоров  Русинов  за  прекратяване  на 
трудовото правоотношение, считано от 2 юни 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 
докладчик по тази точка е  господин Ивков. Заповядайте, господин 
Ивков.

Извинявайте, господин Ивков, но по общо желание сега ще 
дам почивка. В момента е 12,30 ч.  Почивка до 14,00 ч.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги. В залата присъстват 16 члена на Централната избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.
Колеги, останаха още няколко доклада. 
Моля,  госпожо Солакова, продължете с Вашите доклади.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам докладна 

записка с вх.  № ЦИК-09-70 от 27.04.2018 г.,  както и документите 
към  приемо-предавателен  протокол  с  вх.  №  ЦИК-00-473  от 
27.04.2018 г.

Имахме  възможност  да  се  запознаем  с  приложената 
документация  и  подписания  от  комисията  и  двете  страни  –  по 
приемането и предаването на  госпожа Ганка Герасимова, от една 
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страна, а от друга страна,  госпожа Жасмина Пеовска, счетоводител 
в администрацията на Централната избирателна комисия.

Така,  както  направихме  и  обсъждането,  цялата  тази 
документация  с  оглед  и  на  постъпването  на  главен  счетоводител, 
трябва да се предостави на новоназначения главен счетоводител, за 
да  бъде  извършена  пълна  проверка,  включително  и  да  получи 
документите,  които са съставени в този период от време от лица, 
ангажирани  от  Централната  избирателна  комисия  в  периода  от 
януари до този момент и  които са  с  граждански  договори.  Да се 
предостави цялата документация, главният счетоводител да приеме 
документацията и да изрази становище по този въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Колеги,  допълвам  доклада  на   госпожа  Солакова. 
Констатираме прекратяването на трудовите отношения с  госпожа 
Герасимова,  в  резултат  на  което  ще  оформим  нейната  трудова 
книжка.

Колеги,  забравих  само  да  кажа,  че  констатирането  на 
прекратяването на отношението е на база на подадено предизвестие 
и така ще бъде оформена трудовата книжка.

Заповядайте,  госпожо  Солакова.  Моля,  продължете  със 
следващ доклад.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, продължавам със 
следващите  доклади.  Имаме  едно  писмо,  постъпило  в  ЦИК  на 
26.04.2018 г. с вх. № ЦИК-02-21. Това е от главния счетоводител на 
Народното  събрание.  Приложени  са  ни  документи  за  разходи, 
извършени за сметка на Централната избирателна комисия за месец 
март  –  топлоенергия  и  електроенергия,  вода,  топлоенергия  месец 
март и служебен офис.

В тази връзка е постъпила и докладна записка с вх. № ЦИК-
09-74  от  03.05.2018  г.  Знаете,  че  след  31  август  2017  г.  не  е 
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подписвано  ново  допълнително  споразумение  към  споразумение 
№ 35502188 от 23.11.2013 г. с Народното събрание. Ние фактически 
продължаваме да ползваме помещенията. 

Това, което не е отразено в докладната записка, но знам, че 
администрацията продължава да полага усилия да оформим нашите 
взаимоотношения  писмено  с  администрацията  на  Народното 
събрание, но до този момент нямаме готовност от другата страна за 
подписване на такова допълнително споразумение.

След  проведената  среща  с  председателя  на  Народното 
събрание лично аз считах, че няма да има проблем да се оформи с 
оглед на това,  че уточнихме най-ранния срок, до който можем да 
говорим за ползването на помещенията – 31 август тази година.

При  положение,  че  липсва  формално  споразумение  между 
Народното  събрание  и  Централната  избирателна  комисия 
администрацията  предлага  те  да  бъдат  изплащани,  тъй  като  са 
разходи,  които  Централната  избирателна  комисия  извършва  така, 
както е посочено в докладната записка. По споразумението  госпожа 
Красимира  Манолова  беше  определена  като  длъжностно  лице, 
отговарящо  за  подаване  на  заявки  към  Народното  събрание  в 
качеството си на директор на Дирекция и тя предлага да вземем едно 
протоколно  решение,  с  което  отново  да  я  упълномощим  за 
длъжностно  лице  от  страна  на  администрацията  на  Централната 
избирателна комисия.

Докладвам ви в  частта  по отношение  на  разходите  и  едно 
общо  протоколно  решение,  което  да  действа  до  приключване  на 
фактическото ползване на помещенията в сградата от Централната 
избирателна  комисия,  да  се  изплащат  разходите  за  топлоенергия, 
електрическа  енергия,  вода  и  обслужване  от  служебен  офис  и 
госпожа Манолова да бъде отговорното длъжностно лице.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.
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Колеги, подлагам на гласуване тези предложения.
Моля, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов); 
против – 2 (Мария Мусорлиева, Росица Матева). 

Предложението се приема.
Моля, продължете,  госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  следващата 

докладна  записка  е  вх.  №  ЦИК-09-72  от  02.05.2018  г.  относно 
сключване  на  трудов  договор  с  госпожа  Валерия  Бончева  на 
длъжност счетоводител. Другата докладна записка – и тя дори може 
би  на  първо  място  трябва  да  мине  –  е  вх.  №  ЦИК-09-71  от 
02.05.2018 г.  и  е  относно  отчитането  на  извършената  работа  по 
Договор  №  11  от  22.03.2018  г.  между  Централната  избирателна 
комисия и  госпожа Валерия Бончева.

Представен  е  отчет  в  изпълнение  на  този  договор,  колеги. 
Виждате, той подробно описва функциите, които госпожа Бончева е 
изпълнявала в този период в изпълнение на договора. Съгласно т. 7 
и т. 8 на Раздел IV от Договора на изпълнителя се дължи сумата от 
3000  лв.,  която  може  да  се  плати  изцяло  или  на  части  след 
представяне на писмен отчет. Предлага за период от 22 март 2018 г. 
до 2 май 2018 г. да бъде заплатена сумата от 3000 лв. с изчисляване 
на полагащите се здравни осигуровки и данък поради изпълнение на 
ангажиментите по този договор – чета ви дословно предложението 
от докладната записка.

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение,  да  се 
приеме работата по договора съгласно представения отчет и да се 
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изплати  дължимото  възнаграждение  така,  както  е  посочено  в 
докладната записка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.
Моля продължете,  госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Следващата  докладна  е  с 

предложение за сключване на трудов договор с  госпожа Бончева на 
длъжност „счетоводител“. В тази докладна се посочват протоколни 
решения,  въз  основа  на  които  с  лицето  са  сключени  досега 
граждански  договори.  Работата  по  изпълнението  им  е  приета  от 
Централната  избирателна  комисия.  Имаме  в  момента  свободна 
длъжност  „счетоводител“  и  с  лицето  е  проведен  разговор  за 
възможността  за  назначаване  по  трудов  договор.  То  е  дало, 
доколкото разбрах и от предишно заседание, съгласието си да бъде 
назначено по трудов договор.

Тази  сутрин  са  представени  документи,  удостоверяващи 
професионалната  квалификация  и  степен  на  образование.  В  тази 
връзка  във  вътрешната  мрежа  са  публикувани  ксерокопие  от 
диплома  за  завършено  висше  образование  и  свидетелство  за 
квалификация на специалист с висше образование, с които имахме 
възможност по време на работното заседание да се запознаем. 
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В  тази  връзка  ви  предлагам  да  обърнем  внимание  на 
длъжностната характеристика и на щатното разписание. На това ни 
обърнаха внимание, разбира се,   и от администрацията.  Аз нямам 
друго предложение с оглед на оформените предложения по време на 
работното заседание. Моля някой, който иска, да го направи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Колеги, имате думата.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  нека  да 

направим  малка  промяна  в  длъжностната  характеристика  в  IX 
Раздел.  След  допълнителна  проверка  ще  го  направим.  Просто 
предлагам да бъде изменен IX Раздел, а именно „…професионална 
област  и  допълнителна  професионална  квалификация“.  Това  да 
сложим като възможност в IX Раздел. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  предлагам предвид законовите 
изисквания за заемане на длъжността  „счетоводител“ – конкретно 
става  дума  за  оперативен  счетоводител  –  не  е  нарушение  да 
направим  промяна  в  изискванията,  посочени  в  длъжностното 
разписание,  а  впоследствие  съответно  да  направим  и  промяна  в 
длъжностната  характеристика,  като  стъпим  на  длъжностното 
разписание на минималните законови изисквания за заемане на тази 
длъжност и съответната образователно-квалификационна степен за 
тази длъжност, след което, разбира се, да бъде сключен трудовият 
договор със служителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Предлагам  ви,  уважаеми  колеги, 
формулировка в IX Раздел.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, стараем се да бъдем прецизни и затова в оперативен порядък 
обсъждаме различни възможности.

Уважаеми колеги, с оглед напредналия час и необходимостта 
от прецизиране ви предлагам следното решение. Да вземем решение 
да  се  извършат  съответните  промени  в  щатното  разписание  и 
длъжностната  характеристика  при  условията  на  последващо 
одобрение и да бъде сключен трудов договор с  госпожа Бончева.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Румен Цачев, Цветозар Томов); 
против –  5 (Александър Андреев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Росица Матева,  Севинч Солакова). 

Предложението се приема.
Благодаря. Имаме решение.
Заповядайте  за  обяснение  на  отрицателен  вот,  господин 

Чаушев.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Ще  бъда  кратък.  Първо  правилата, 

после – хората. Правилата са универсални, хората са индивидуални. 
Налагайки  индивид  към  налични  правила,  определено  е  тип  на 
волунтаризъм.  Тоест,  правя каквото си ща,  да  си  гледат  работата 
правилата.  Никога  няма  да  го  приема,  по  никакъв  начин,  най-
малкото,  защото  правилата  трябва  да  бъдат  универсални,  а  не  за 
конкретен човек.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Чаушев.

Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз гласувах против, тъй като 
не  съм  съгласна  да  бъдем  поставяни  непрекъснато  в  ситуация,  в 
която  с  последващо  одобрение  да  одобряваме  действия,  които 
можеха  да  бъдат  подготвени  предварително  за  това  заседание, 
включително  чрез  писмен  доклад  за  направените  проверки  и  за 
начина на действие в тази ситуация. Нищо не пречеше,  госпожата 
така  или  иначе  работи  при  нас  по  граждански  договор,  да  й 
продължим  гражданския  договор  с  няколко  дни,  докато  се 
прецизира ситуацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Госпожо Солакова, моля, продължете докладите си.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

частичните  избори  във  вътрешна  мрежа  има  публикувани  два 
проекта. Единият проект е за съобщение, което да публикуваме на 
нашата страница във връзка с възможността за използване на печати 
от общите местни избори с въпрос от моя страна към вас дали да не 
добавим „и последващи частични или нови избори“. Става въпрос за 
неизползвани печати за секционните избирателни комисии. В тази 
връзка  да публикуваме такова съобщение,  в  което да уточним, че 
могат да бъдат използвани при произвеждане на частичните избори 
за кметове на 20 май тази година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  имам  само  един  въпрос. 
Такова съобщение качвали ли сме за предходните частични избори? 
Добре.

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

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
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Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цветославова 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,   Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова); 
против – 1 (Ерхан Чаушев). 

Предложението се приема.
Уважаеми колеги, позволете ми свързан доклад с доклада на 

госпожа Солакова. Предлагам ви, както винаги е трайната практика 
на  Централната  избирателна  комисия,  да  публикуваме  съобщение 
съобразно т. 63 от хронограмата ни, а именно, че на 5 май 2018 г. 
изтича срокът, в който избирателите с трайни увреждания, които не 
има позволяват  да  упражнят  избирателното  си право в  изборното 
помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, 
подават заявление за това.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  публикуване  на 
това съобщение и, разбира се, изпращането му до медиите.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  
Солакова);  против – няма.

Предложението се приема.
Моля, продължете,  госпожо Солакова, с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, пак във връзка с 

частичните  избори само за сведение ви докладвам новопостъпило 
писмо във връзка с Част II на избирателния списък с вх. № ЧМИ-06-
194 от 03.05.2018 г. Докладвам го за сведение.

Докладвам ви за  сведение писмо с вх.  № ЦИК-00-439/1 от 
30.04.2018 г. Това възражение от  госпожа Герасимова го докладвам 
за  сведение  дотолкова,  доколкото  считам,  че  нямаме  забавяне  в 
оформянето на съответната документация и предоставянето й след 
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прекратяване  на  трудовия  договор  с  Централната  избирателна 
комисия.

Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Ще  се  съглася  с  докладчика  да  е  за 

сведение.  Но  въпреки  това  не  мога  да  подмина  тези  евтини 
словоблудства  в  това  писмо,  а  именно,  че  видиш  ли   госпожата 
претърпяла заради това,  че в един работен ден не са й оформени 
документите, а няма данни тя да е дошла да си ги получи, тъй като 
това са търсими задължения, а не са носими. Тя е трябвало да дойде 
тук, не знам дали има данни, да си получи трудовата книжка.

Съгласен съм, че  не трябва да отговаряме и да слизаме на 
нивото й  –  на  нея и на нейната  адвокатка  –  но да  пишеш ти,  че 
вследствие  на  умишлени  забави  на  Централната  избирателна 
комисия си претърпяла сериозни имуществени и неимуществени – 
загасих  си  екрана,  защото  трябваше  да  тръгна,  но  останах,  но го 
помня  наизуст  –  сериозни  имуществени,  че  видиш  ли,  и 
неимуществени вреди. След като си била в болнични,  разбира се, 
може  би  са  съвсем  законни,  през  най-тежките  периоди  на 
Централната избирателна комисия, когато счетоводителят трябва да 
участва  дейно  и  да  ръководи  процеса  по  всички  отчети,  да  са 
забавени толкова документи,  да е  търпял справедливи критики от 
Министерство  на  финансите  или  да  е  търпяла  Централната 
избирателна  комисия  и  ти  след  това  да  си  дадеш предизвестие  и 
заради това, че единственият работен ден – 30 април – е минал и 
председателката правилно е изчакала следващото първо заседание, 
за да внесе въпроса в Централната избирателна комисия, на което да 
се  вземе  решение  като  колективен  орган,  аз  не  само  че  не  го 
приемам, но считам, че граничи с абсолютна наглост. 
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Затова без капка реваншизъм, да, прави са, да, трябва да се 
оформят документите, да, ЦИК взе решение, да, прав е докладчикът, 
че не трябва да връщаме писма и го приемаме принципно за себе си. 
Но  аз  държа  –  не  сме  в  активен  период,  иначе  никога  не  бих 
направил  това  предложение,  да  се  създаде  звено  от  директора  на 
администрацията и от главния юрисконсулт Желязков – предлагам – 
което  да  направи  пълно  изследване  заедно  с  новия  главен 
счетоводител на работата, преди да бъде приета, под техен надзор и 
на болничните листа в предходните периоди, ако има възможност за 
това.  Ако  няма,  да  се  даде  становище  и  да  бъде  информирана 
Централната избирателна комисия, за да оставим нещата, ако няма 
възможност да се провери наличието на основание за толкова дълги 
болнични  през  тези  периоди  на  тази  и  на  предходната  година. 
Изследване  на  заболяванията  и  пълен  хронологичен  доклад  пред 
Централната избирателна комисия, като считам, че срокът може да е 
и по-дълъг, за да се направи задълбочено изследване.

Искам да предложа протоколно решение в тази насока, което 
протоколно  решение  ще  бъде,  за  да  имаме  ние  яснота,  защото, 
видиш ли,  след  като  ще започваш нова  работа,  след  като  ти  над 
месец  си  била  в  болничен  в  период,  в  който  Централната 
избирателна  комисия  е  изнемогвала  и  е  поставяна  в  неудобно 
положение  с  липсата  на  главен  счетоводител  при  провалени 
конкурси,  без  предаване на книжа,  които са  базисни,  които са  от 
предходен  период  и  вече  си  бил  в  забава  преди  да  излезеш  в 
болничен  отпуск  и  поради  това,  че  в  момента  не  разполагам  с 
необходимите специални знания, не зная какво точно се е случило, 
искам да ви предложа да вземем протоколно решение да ни се даде 
такъв доклад, дори и да няма последващи действия, но да сме наясно 
със ситуацията. Защото това означава, че през този период е търсена 
работа,  щом за  един ден ти търпиш непоправими имуществени и 
неимуществени  вреди.  Такова  поведение  на  един  държавен 
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служител  не  следва  да  се  толерира.  Тя  не  е  държавен  служител, 
извинявам се, по трудов договор е, но е служител в администрацията 
на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Ивков.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  постъпилото  от 
господин Ивков предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-
Стефанова,  Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  Росица Матева,  
Румен Цачев); против – 4 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Метин 
Сюлейман, Севинч Солакова). 

Благодаря.
Има думата  господин Баханов за обяснение на отрицателен 

вот.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. На 

90 процента съм съгласен с казаното от колегата Ивков, но  гласувах 
против за проверка на болничните листа, тъй като това е официален 
документ и считам, че не е коректно да извършваме тази проверка. 
Още повече от изказаното мнение от колегата  Ивков съм съгласен, 
че трябва да се направи проверка на дейността на досегашния ни 
главен  счетоводител  най-вече  и  с  оглед  на  постъпилото онзи ден 
становище,  искане  или  оплакване,  както  и  да  е  наименувано  от 
нейния адвокат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Баханов.

Имате  думата,   господин  Чаушев,  за  обяснение  на 
отрицателен вот.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Пак  ще  си  вляза  в  темата.  Тук  се 
прекрадна поредният странен възглед и той звучи по следния начин: 
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да  проверяваме  болничните  листове.  Аз  оттук  нататък,  чуя  ли  за 
болничен  лист,  ще  искам  проверка  на  всеки  болничен  лист 
поотделно,  най-малкото,  защото  казах:  първо  правилата,  после 
личността.  Това  е.  Всеки  болничен  лист,  докладва  ли  се  по 
същество, аз искам проверка. Това е едно.

Второ, още един принцип. Кой е компетентен да проверява 
счетоводна дейност?  Господин Желязков ли? Това е едно. Второ, 
нашият, въпросният ни директор – инженер, ще проверява някакви 
си  счетоводни  документи.  Абсурд!  Тези  проверители  са 
некомпетентни, както и да го погледнеш, каквото и да проверяват. 
Но казах: важни са правилата,  а не разправи по хора по отделно. 
Същото  впрочем беше  и  с  въпросния  малко  по-рано  кандидат  за 
кмет  някъде  си.  Някаква  си  разправа,  защото  така  са  решили,  а 
правилата отидоха на заден план и тръгнахме по някакви си жалки 
процедури, защото така, видиш ли, решили мнозинството на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Чаушев.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз във връзка с доклада на 

колегата  Солакова  и  докладваното  от  нея  възражение,  заявление. 
Меко казано, съм възмутена от съдържанието на това изявление и 
само  искам  да  припомня  на  колегата  Волева,  която  представлява 
нашата  бивша  счетоводителка  Ганка  Герасимова,  че  трудовият 
договор се прекратява с изтичане на предизвестието наистина, само 
че  вписването  на  прекратяването  на  трудовото  правоотношение  в 
трудовата книжка става, след като бъде прекратено, а припомням, че 
на основание чл. 64 от Кодекса на труда то става в седемдневен срок 
от  прекратяването.  Тогава  се  вписва  прекратяването  в  трудовата 
книжка и се връчва незабавно на работника.

Така че ние нямаме никакво закъснение към днешна дата.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Заповядайте, господин Чаушев, за реплика.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам какво беше това изказване. Ние 

бяхме в процедура, най-малкото просто на обяснение на отрицателен 
вот.  Ако  ще  влизаме  в  процедура  „изказвания“,  аз  също  имам 
изказване в случая.  Не знам защо се допусна това изказване,  при 
положение, че ставаше въпрос просто за обяснение на отрицателен 
вот.

Това  означава  ли,   госпожо  председател,  че  пак  вкарваме 
темата на разисквания? Ако означава,  аз имам изказвания по тази 
тема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Чаушев. В едната си част това беше реплика към колегата 
Матева, в другата си част беше въпрос по процедура.

По отношение на репликата ще искате ли дуплика,  госпожо 
Матева? 

Уважаеми колеги, по повод начина на водене ние обсъждаме 
последния доклад на  госпожа Солакова, свързан с докладването за 
сведение  на  едно  възражение.  Дадох  думата  на   господин Ивков, 
който направи своето изказване и заедно с него – и предложение. И 
понеже не видях спор по предложението, веднага го подложих на 
гласуване, но не съм закрила дебатите по тази тема. В този смисъл 
госпожа Матева продължи във връзка с темата.

Така че, уважаеми колеги, ако други колеги желаят да вземат 
отношение? Не виждам.

Колеги,  в  такъв  случай  продължавам  със  следващ 
докладчик – господин Ивков.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  вх.  №  ЦИК-00-471  от 

26.04.2018 г.   това е писмо, с което държавният инспектор Слави 
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Донев от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане 
на незаконно придобитото имущество моли да му бъде изпратено 
заверено  копие  от  Решение  №  1808-МИ/НР  от  03.09.2015  г.  за 
назначаване на ОИК в община Септември, област Пазарджик, и да го 
уведомим какъв е мандатът на членовете на тази ОИК.

Писмото е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 
от  днешно  заседание.  Съдържа  в  общи  линии  две  изречения: 
„Приложено изпращаме …“ писмото и обясняваме, че мандатът на 
членовете  на  назначените  ОИК  е  от  назначаването  им  до 
произвеждане на следващите местни общи избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Ивков.

Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Какво  налага  да  изпратим  тази 

информация?  Да  изпратим  този  документ  и  въобще  тази 
информация? Не е ли посочено? Някой иска нещо!?!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване предложения ни отговор от  господин 
Ивков.

Режим на гласуване.
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев  Ивайло  Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цветославова 
Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Румен 
Цачев, Севинч Солакова); против – 2 (Александър Андреев, Росица  
Матева). 

Предложението се приема.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е  госпожа Матева.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  за 

сведение  постъпили  в  Централната  избирателна  комисия  с  вх. 
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№ ЦИК-08-6  от  27.04.2018  г.  и  вх.  № ЧМИ-21-3  от  27.04.2018  г. 
тарифи на медии във връзка с предстоящите частични избори.

Докладвам ви също така преписка с вх. № ЦИК-07-204/10 от 
26.04.2018 г. Това е превод на материал, изпратен от A-WEB, който 
ви  докладвах  на  предходно  заседание,  който  беше  пристигнал  на 
английски. Това е преводът на материалите от Шестото заседание на 
Изпълнителния съвет на Асоциацията.

Можете да се запознаете с тях във вътрешната мрежа в папка 
с моите инициали, където е качен. Не е малък по обем материалът. 
Най-важното  ще  ви  кажа,  че  на  това  проведено  заседание  са 
обсъждани доклади по финансовите отчети за 2017 г., обсъждани са 
въпроси с приходите и разходите за 2017 г., обсъждан е бюджетът и 
е приет бюджет за 2018 г. на Асоциацията.

Но най-важното нещо, което е обсъждано, е предложението 
за изменение на Устава на Асоциацията във връзка с това – знаете – 
че на предходното общо събрание беше обсъждано предложението 
асоциацията да бъде променена от Асоциация на световните изборни 
органи да стане Междуправителствена организация. На това Шесто 
заседание на Изпълнителното бюро е взето решение за съставяне на 
специална комисия, която да се занимае с всички предложения по 
изменение на Устава, като в тази комисия от всички континенти са 
избрани представители с изключение на Европа. Знаете, че ние сме 
една от комисиите, които представляваме Европа заедно с две други. 
В  протокола  е  записано,  че  ще  бъде  взето  решение  коя  да  бъде 
комисията, която да представлява Европа.

Предполагам, че ще има някакви комуникации по въпроса.
Това е по-важното нещо, което е свързано с това.
Ще предоставя на юрисконсултите да се запознаят подробно 

с останалата част от документацията на протокола и, ако има нещо, 
което е съществено във връзка с изменение на Устава и ни касае, ще 
ви го представя отново на вниманието.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Продължаваме с точка 3а от дневния ред:
3а. Доклади относно постановления на прокуратури.
Продължаваме със следващ докладчик –  господин Баханов.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  вх.  № 

ПВР-09-30/1  от  26.04.2018 г.,  което  е  постановление  на  прокурор 
при  Окръжна  прокуратура  –  Варна,  по  описа  на  Окръжна 
прокуратура – Варна, № 3303. Тук е образувана по повод постъпило 
в  Окръжна  прокуратура  –  Варна,  писмо  от  завеждащ  отдел 
„Досъдебен“  при  Върховна  касационна  прокуратура,  с  което 
писмено е  указано  да  бъде  осъществен  инстанционен  контрол  по 
отношение на постановление на Районната прокуратура за отказ да 
се образува досъдебно производство.

Възложена е такава проверка, уважаеми колеги. Накратко ще 
ви запозная. Гласувало е едно лице, което на първия тур на изборите 
за президент и за вицепрезидент е изтърпявало наказание „лишаване 
от свобода“ до 11.03.2016 г., след което до 29.03.2016 г. е бил с взета 
мярка  за  неотклонение  „задържане  под  стража“.  Районна 
прокуратура – Варна, е прекратила производството, тъй като първо 
са  били  налице  основания  да  се  счита,  че  това  лице  е  гласувало 
неправомерно,  тъй  като  е  изтърпявало  наказание  „лишаване  от 
свобода“.  Но  след  извършени  справки  в  мястото  за  лишаване  от 
свобода,  се  е  установило,  че  към  датата,  на  която  същото  е 
гласувало,  то  е  било  с  мярка  за  неотклонение  „задържане  под 
стража“.

Така  че  след  извършения  второинстанционен  контрол  на 
постановлението за отказ да се образува досъдебно производство и 
след проверка на всички материали Окръжна прокуратура – Варна, е 
счела,  че  отказът  да  се  образува  досъдебно  производство  по 
въпросната преписка е правилен и са изброени причините, които ви 
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казах  преди  малка,  а  именно  лицето  не  е  изтърпявало  наказание 
„лишаване  от  свобода“,  а  спрямо  него  е  била  взета  мярка  за 
неотклонение „задържане под стража“ към момента на упражняване 
правото си на глас.

Предлагам това да остане за сведение.
Следващият  ми  доклад,  уважаеми  колеги,  е 

постановление ….
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Простете, 

господин  Баханов.  Упълномощавам   госпожа  Солакова  да  води 
заседанието.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Следващото  постановление  за 
прекратяване, което, знаете, че е със седмодневен срок, е с вх. № НР-
09-45 от 27.04.2018 г. Образувано е по отношение на едно лице, че е 
гласувало два пъти в националния референдум – един път, такива са 
данните,  в  гр.  Лимасол,  Република  Кипър  в  избирателна  секция 
№ 139 и в избирателна секция 01 в София, район „Средец“. Това е 
престъпление по чл. 168, ал. 2, Приложение второ.

Предложението. Досъдебното производство е образувано по 
материали,  отделени  с  цитираното  по-горе  постановление  на 
Софийска  районна  прокуратура  по  преписка  №  5842/18. 
Досъдебното  производство  е  изпратено  от  водещия разследването 
при Следствен отдел – Софийска градска прокуратура, с мнение за 
прекратяване  на  наказателното производство  на  основание чл.  24, 
ал. 1,  т.  6  от НПК, тъй като е установил,  че за  същото лице и за 
същото  деяние  има  незавършено  наказателно  досъдебно 
производство № 1782/18 по описа на Следствен отдел – Софийска 
градска прокуратура, образувано преди настоящото, в което цитирам 
и постановлението.

Извършена  е  служебна  проверка,  проведен  е  разговор  с 
водещия разследването при СГП и наистина се е установило, че има 
следствено дело № 178, като цитираното досъдебно производство е 
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образувано през 2018 г, включително и във връзка с гласуване два 
пъти в националния референдум на същото лице.

Така че това е мотивирало прокурора при Софийска районна 
прокуратура да прекрати наказателното досъдебно производство при 
Следствен отдел № 120, тъй като вече има образувано друго срещу 
същото лице за същото престъпление.

Това също предлагам да остане за сведение.
Уважаеми  колеги,  другите  ще  ги  оставя  за  следващото 

заседание,  за  да  изготвя  необходимите  справки  и  да  подготвя 
нужните документи за отговор.

ПРЕДС МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Имаме още една точка от 
дневния ред, т. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  последен докладчик съм аз.  Докладвам ви вх. № ЦИК-07-
1314 от 30.04.2018 г.  Това е окончателната програма „Логистична 
информация  и  списък  с  участниците  на  конференцията  в  Синая, 
Румъния  на  03  –  05.05.2018  г.“  Докладвам  ви  го  за  сведение. 
Предоставена  е  на  участниците  от  страна  на  Централната 
избирателна комисия. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-2620. Това е 
краткият  обзор  и  заключенията  от  Конференцията  в  Осло. 
Докладвам  ви  го  за  сведение  и  запознаване.  Ако  е  необходимо, 
колеги, ще проведем обсъждане.

Обръщам  внимание,  че  тук  е  и  преводът  на  формуляра  с 
искане за нашето мнение как бихме оценили организацията на 15-та 
Конференция на органите за управление на избори и други.

Обръщам  се  към  всички  участници  с  молба  да  попълнят 
съобразно вътрешното си убеждение тази форма.

Колеги,  продължавам.  В  тази  връзка  съм  ви  докладвала  и 
вх. № ЦИК-07-2618 за сведение и считам, че тази преписка в тази й 
част е приключена.
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Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-07-209/16  от 
02.05.2018 г.  В момента е на английски език. Дадена е за превод. 
Затова  днес  я  докладвам  за  сведение,  а  когато  преводът  бъде 
извършен,  ще върна преписката.  Това е  поредната фирма, колеги, 
която  има  интерес  да  ни  предостави  информация  във  връзка  с 
информационните  и  комуникационни  технологии,  които  тя 
предоставя във връзка с управление на отделни изборни процеси.

Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 
инициали – предполагам, надявам се, колеги, не съм сигурна, сега 
трябва да проверя – има подпапка „Главен счетоводител“. Уважаеми 
колеги,  там е публикуван проектът на трудов договор,  изготвен и 
съгласуван от главен юрисконсулт  госпожа Богданова и съгласуван 
с  госпожа  Пеовска  и  госпожа  Манолова,  както  и  длъжностната 
характеристика на главния счетоводител, който встъпва от днес. 

Уважаеми  колеги,  имате  ли  някакви  предложения  за 
корекции? Не виждам възражения. Ние вече сме взели протоколно 
решение  за  сключване  на  този  договор.  Затова  няма  да  подлагам 
нищо на гласуване.

Има  думата   госпожа  Солакова.  Заповядайте,  госпожо 
Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, има един проект на 
писмо, който пропуснах и благодаря на  госпожа Алексиева, че ми 
напомни. Той е до ОИК, където се произвеждат частични избори – 
да обърнем внимание на Решение № 3053$МИ  от 01.02.2016 г. за 
одобряване на предпечатния образец на бюлетината. Процедурата е 
същата.  Просто  им  напомняме,  че  след  като  бъдат  генерирани 
предпечатните образци ще ги уведомим своевременно. Трябва да си 
изпринтират  образеца,  да  се  подпишат.  Заедно  с  одобряването  на 
предпечатния образец те одобряват и тиража на бюлетините.

Предлагам да изпратим такова писмо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цветославова 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова); 
против – няма.

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

Централната избирателна комисия. 
Колеги, свиквам следващото редовно заседание във вторник, 

8 май 2018 г. от 10,30 ч. 
За работни обсъждания ще бъдете уведомени допълнително 

посредством електронна поща.

(Закрито в 15,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева


