
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 634

На  17  май  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  среща  на  работна  група  по  изборни 

въпроси.

Докладват: Йорданка Ганчева,

Александър Андреев

1а.  Проекти на  решения за  регистрация  на наблюдатели за 

частични избори на 20.05.2018 г.

Докладва: Росица Матева

2. Доклад  относно  искане  за  предоставяне  на  достъп  до 

обществена информация.

Докладва: Йорданка Ганчева

3. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК.

Докладват: Иванка Грозева

Йорданка Ганчева

4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладва: Метин Сюлейман
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5. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Докладват: Метин Сюлейман

6. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева,

Севинч Солакова,

Георги Баханов

6а. Доклади относно постановления на прокуратури.

Докладва: Георги Баханов

7. Разни. 

Докладва: Ивилина Алексиева

Йорданка Ганчева

Севинч Солакова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова  – 

Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 

Румяна Стоева-Сидерова Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Катя 

Иванова, Мартин Райков, Румен Цачев.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *
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ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги.  В 

залата присъстват 13 членове на Централната избирателна комисия. 

Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 17  май 2018 г. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен 

ред:

1. Доклад  относно  среща  на  работна  група  по  изборни 

въпроси.

Докладчици  са   госпожа  Йорданка  Ганчева  и   господин 

Александър Андреев

2. Доклад  относно  искане  за  предоставяне  на  достъп  до 

обществена информация.

Докладчик е  госпожа Йорданка Ганчева.

3. Проекти на решения за промени в състави на ОИК.

Докладчик е  госпожа Иванка Грозева.

4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладчик е  господин Метин Сюлейман.

5. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Докладчик е  господин Сюлейман. 

6. Доклади по писма.

Докладчици са  госпожа Ганчева,  госпожа Солакова.

7. Разни.

Докладчик съм аз. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред?

Първи е  господин Баханов. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Ако  обичате,  уважаема   госпожо 

председател, да ме включите в т. 6 „Доклади по писма“. 
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Имам  и  едно  постановление  на  прокуратури,  с  което  е 

отменено  постановление  за  отказ  да  се  образува  наказателно 

производство.  Така  че  ще  ви  моля  да  се  създаде  нова  точка: 

„Доклади относно постановления на прокуратури“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

нова  точка  –  т.  6а  –  „Доклади  относно  постановления  на 

прокуратури“.

Записах Ви,  господин Баханов.

 Госпожа Ганчева има думата.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо председател, моля да ме 

включите  в  т.  3  „Проекти  на  решения  за  промяна  в   състави  на 

ОИК“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Ганчева.

Има думата  госпожа Матева. Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:   Госпожо  председател,  може  би  като 

нова  точка  да  бъдат  „Проекти  на  решения  за  регистрация  на 

наблюдатели за частичните избори на 20.05.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

нова точка – т. 1а.

РОСИЦА МАТЕВА: Предложенията пристигнаха сега. Така 

че се извършва проверка и когато стане готова, тогава ще докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви, 

госпожо  Матева.  Това  ще  бъде  т.  1а  –  „Проекти  на  решения  за 

регистрация на наблюдатели за частичните избори на 20 май 2018 г. 

– с докладчик  госпожа Матева.

Имам ли други предложения? Не виждам.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); 

против –   няма.

Дневният ред се приема.

Благодаря Ви, господин Баханов.

Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа  от 

дневния ред бих искала да ви информирам, че по обективни причини 

от днешното заседание отсъстват  господин Пенев,  господин Ивков, 

господин  Цачев  и   господин  Райков  и  ще  закъснеят   госпожа 

Мусорлиева и  госпожа Иванова.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:

1. Доклади относно среща на работна група по изборни 

въпроси.

Заповядайте, госпожо Ганчева и  господин Андреев

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  съвсем  накратичко  с 

колегата  Андреев  искаме  да  ви  запознаем  с  проведената  работна 

група „Изборни въпросни“, проведена в Брюксел в края на миналия 

месец, на която ние съгласно протоколно решение на Централната 

избирателна комисия взехме участие.

Припомням, че работната група „Изборни въпроси“ този път 

беше съчетана с техническо събитие, за което знаете, че ние всички 

материали  получихме  своевременно,  както  и  подадохме  като 

Централна избирателна комисия нашите отговори. Аз смело мога да 

кажа, а и колегата Андреев ще потвърди със сигурност, че България 

от докладите и презентациите, както стана ясно, на това техническо 

събитие  и  по-късно  на  работна  група  „Изборни  въпроси“ 
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своевременно,  тоест,  е  един  от  първенците,  които  са  си  подали 

отговорите. Припомням, това е докладът за обобщение на местните 

избори,  който  колегата  Сидерова  обобщаваше  информацията  и 

докладваше.  По  отношение  на  въпросника,  който  получихме  за 

социалните медии малко преди самата среща, на срещата стана ясно, 

че сме едни от единиците държави-членки, които сме отговорили.

Също така самата работна група „Изборни въпроси“ започна 

с  доклад-обобщение  от  тестовете,  които  са  направени.  Отново 

България  беше  на  първо  място  с  тестовете,  които  е  извършила. 

Съответно  припомням,  че  ние  дадохме  и  становище  с  оглед 

трудностите,  които  сме  установили  по  повод  тестовия  обмен  и 

тестването на криптографския инструмент.

В първата част, първия ден на събитието присъства  госпожа 

Вера  Юрова,  която  е  комисар.  Тя  взе  отношение  по  повод 

социалните  медии  и  свързаните  с  тях  въпроси.  Аз  няма  да 

приповтарям дневния  ред,  с  който сме  запознати,  материалите  се 

намират  в  една  обобщена  папка  като  работна  група  „Изборни 

въпроси“.  Тя  е  на  разположение  на  всеки  колега,  който  проявява 

интерес, както в Деловодството, така мисля, че я има и в електронен 

вариант.

Първия ден имаше и – така да се каже – кръгла маса по повод 

практики  на  държавите-членки.  Колеги,  насочеността  на  това 

събитие,  което  предхождаше  работна  група  „Изборни  въпроси“, 

беше към няколко категории лица:  мобилните граждани,  хората с 

увреждания,  мерките,  които трябва да се вземат по отношение на 

тях,  както  и  сигурността  в  изборите.  Една  част  от  презентациите 

обхващаше  дезинформацията  и  фейкнюз  –  ли  беше  сега,  както  е 

модерно да се ползва понятието – като ние естествено като България 

си  позволих  да  взема  отношение  в  рамките  на  изразените  вече 

становища  от  Централната  избирателна  комисия,  многократно 
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дискутирани. Споделих примери за добри практики по отношение на 

хората  с  увреждания  в  нашето  законодателство  като  подвижна 

избирателна кутия по чл. 10, това, че за всеки тип избори тази група 

хора  е  обект  на  специално  внимание  в  нашата  разяснителна 

кампания.

Само  ще  спомена,  че  работна  група  „Изборни  въпроси“  – 

вече това е втората част от това мероприятие в Брюксел – започна с 

доклад  от  тестовия  обмен.  Както  знаете,  бяхте  информирани, 

господин  Александър  Станев,  който  осъществява  съдействие  от 

името на представителите на Република България, и в тази група взе 

участие по повод обмяна на информация във връзка с тестовете.

Проблемният въпрос,  който се появи с  една от държавите-

членки, че ще е ползвала по време на тестовия обмен два публични 

ключа, беше решен. Испания заяви, че ще направи всичко възможно 

да ползва един, да уеднакви системата с другите държави-членки. 

През  месец  юни  се  очакват  нови  тестови  версии  с  оглед 

предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. Но може 

би на по-късни етапи, след като колегата Андреев вземе отношение, 

ви  предлагам  с  оглед  чувствителността  на  криптографския 

инструмент да поканим експерта, за да ни запознае с подробности и 

детайли от тази техническа част и по отношение на криптографския 

инструмент. 

Ще ви предложа да гласуваме изключване на камерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

 Господин Андреев? Заповядайте.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колегата  Ганчева  много 

подробно  отбеляза  основните  моменти  от  срещата,  която  беше 

проведена в рамките на двата работни дни съгласно програмата.
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Това,  което аз  исках единствено може би да  добавя,  което 

представлява интерес, това е в първата част, когато се говореше за 

мобилните  граждани  и  как  бихме  могли  като  държави-членки  да 

привлечем  участието  на  повече  граждани,  които  да  участват  в 

изборите  за  Европейски  парламент,  тъй  като  активността  е  доста 

ниска.

Беше  споделен  опитът  на  Ирландия  по  отношение  на 

привличането  на  хората  с  увреждания.  Там  целта  и  основното  е 

възложено върху партиите,  които да привличат такива избиратели 

дотолкова, доколкото да могат да се насочат към тях. Тоест, хората с 

увреждания да бъдат част от кандидатите на тези политически сили, 

за  да може те да представят  онези интереси,  които вълнуват тази 

група хора и решаването на тези въпроси, като самата държава дава 

определено финансиране в рамките на разяснителна и предизборна 

кампания  на  тези  политически  сили.  Това  е  дало,  разбира  се,  в 

техните  избори  резултати  с  увеличаването  на  избирателната 

активност сред тази категория избиратели. Това беше едно  нещо, 

което може би направи впечатление. Интересни бяха самите стъпки, 

които са  извървени в рамките обаче на един доста  дълъг период. 

Тоест, това не е в рамките на една или две години, а това е станало в 

определен период, доста дълъг – около десетина години, през които 

е развивано.

Същият подход – горе – долу – има и в Шотландия.

Беше  обърнато  внимание  на  предизборната  кампания, 

фалшивите новини. Доста сериозен акцент беше поставен върху тях 

и как бихме могли евентуално да се справим в тази насока.

Аз лично считам и потвърждавам изцяло това, което колегата 

Ганчева каза, че освен че ние сме една от малкото държави, които в 

този  срок,  който  ни  беше  определен,  а  именно  преди  срещата, 

дадохме отговори. Но отделно от това с нашите доклади, които бяха 
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в  АСССЕЕО  на  конференцията,  която  ние  проведохме,  бяха 

повдигнати  много  от  въпросите,  които  стояха  в  рамките  на  това 

обсъждане  сега  и  което  аз  считам,  че  Централната  избирателна 

комисия  върви  в  крак  с  времето,  дори  някои въпроси  ги  поставя 

предварително  спрямо  това,  което  в  момента  се  обсъжда,  като, 

разбира се, бяха разглеждани различни възможности за решаването, 

къде да се търси наказателна, административна отговорност, къде е 

следенето на съответните социални мрежи.

Разбира се, това е въпрос, който ще следва оттук нататък и в 

рамките на Европейския съюз да го решава.

Това мога да добавя.  Оттам нататък вече  по отношение на 

техническите въпроси ще вземе отношение и  господин Александър 

Станев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.

Колеги, подлагам на гласуване постъпилото предложение от 

предходния  докладчик  за  изключване  на  камерите  с  оглед 

чувствителността на информацията на криптографския тул.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  

Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева,);  против –   няма.

Предложението се приема.

Колеги,  продължаваме,  за  да  изчерпим  точка  първа  от 

дневния ред.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  така 

представената информация и сключения Договор № 14/13.04.2018 г. 

между Централната избирателна комисия и  господин Станев и на 

основание т. 7 от Раздел IV от Договора ви предлагам да приемем 

работата на  господин Станев и в случай, че приемем утвърдително 

протоколно  решение,  да  предоставим  на  счетоводството  за  по-

нататъшни действия във връзка с изплащането на възнаграждението 

по гражданския договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Гласували  15  членове на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева,);  против –   няма.

Предложението се приема.

Благодаря.

Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния 

ред.

Преминаваме към точка 1а от дневния ред:

1а. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели 

за частични избори на 20.05.2018 г.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали е качен проект за решение. Той е за 

регистрация  на  наблюдение  от  Сдружение  „Бъдеще  за 
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Северозападна България“ – БЗСЗБ – за участие в частичните избори 

за кмет на община Макреш на 20 май 2018 г.

Постъпило  е  заявление  с  вх.  №  1  от  днешна  дата  от 

Сдружението, подадено чрез пълномощник Георги Петков Драгоев, 

подписано от председателя на Управителния съвет Иванка Дончева 

Велева, за регистрация за наблюдатели в частичните избори.

Към  заявлението  са  приложени  удостоверение  за  актуално 

състояние  с  описан  номер  и  дата  на  издаване,  удостоверение  за 

вписване на Сдружението в Централния регистър на юридическите 

лица  с  нестопанска  цел  при  Министерство  на  правосъдието, 

пълномощно, нотариално заверено, както казах, на упълномощеното 

лице,  пълномощно  в  полза  на  19  лица,  упълномощени  да  бъдат 

наблюдатели,  списък  с  имената  и  ЕГН-та  на  упълномощените 

наблюдатели и 19 броя декларации по образец.

Сдружението е регистрирано вече за участие с наблюдатели в 

частични избори за кмет на кметство Гара Орешец, община Димово, 

на 30.04.2017 г. с Решение № 4720-МИ. 

С  писмо  с  вх.  №  ЧМИ-18-1  от  17.05.2018  г.  на 

"Информационно обслужване" АД се установява, че предложените 

за регистрация 19 лица отговарят на изискванията за наблюдатели в 

частичните  избори,  поради  което  на  посочените  в  проекта  за 

решение правни основания ви предлагам Централната избирателна 

комисия  да  вземе  решение,  с  което  да  регистрираме  като 

наблюдатели за частичните избори за кмет на община Макреш 19 

упълномощени  представители  на  Сдружение  „Бъдеще  за 

Северозападна  България“  –  БЗСЗБ“,  както  следва.  Посочени  са 

имената и ЕГН. 

Регистрираните  наблюдатели  да  се  впишат  в  публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Матева.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение.

Моля, гласувайте.

Гласували  16  членове на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

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

Решението се приема.

Решението има № 5043-МИ.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка втора от дневния 

ред:

2. Доклад относно искане за предоставяне на достъп до 

обществена информация.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  вх.  № 

ЦИК.04-03/2 от 15.05.2018 г., като от Министерство на регионалното 

развитие  и  благоустройството,  директор  Боянка  Георгиева  ни 

препраща заявление за достъп до обществена информация с техен 

вх. № 940028/27.04.2018 г., като сочи, че съгласно чл. 26, ал. 1 от 

Изборния  кодекс  Главна  дирекция  отпечатва  въз  основа  на 

Национална база данни „Население“ избирателен списък, Част I при 

избори  за  Европейски  парламент  и  при  избори  за  общински 

съветници и кметове,  Част II  на избирателни списъци,  в които са 

включени граждани от други държави-членки на Европейския съюз, 
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като данните за автоматизирано отпечатване избирателните списъци 

се предават от кмета на общината на ГД  ГРАО и в изпълнение на 

разпоредбите на Закона за защита на личните данни след постигане 

целта на обработка на личните данни или преди преустановяването 

на обработването на лични данни администраторът е длъжен да ги 

унищожи  след  отпечатване  на  избирателните  списъци,   Част  II, 

подадена от кметовете информация се заличава, не се съхранява.

При  избори  за  членове  на  Европейски  парламент  от 

Република  България  дипломатическите  и  консулски 

представителства  изготвят  и  подават  списъци  за  български 

граждани,  пожелали  да  гласуват  извън  страната,  и  съгласно 

разпоредбите  на  Изборния  кодекс  материалите  се  изпращат  по 

първата  дипломатическа  поща  до  Министерството  на  външните 

работи  за  предаването  им.  Списъците  се  съхраняват  до  следващи 

избори.

Въз основа на това Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството  не  препраща  заявлението  за  достъп  до 

обществена информация, а то е със заявители  госпожа Христова и 

госпожа  Ванкова,  които  са  посочени  като  експерти  на  свободна 

практика,  съответно  изследовател  в  Маастрихтския  университет, 

като сочат,  че Маастрийхтския университет в Холандия участва в 

академична  мрежа  за  извършване  на  изследвания  във  връзка  с 

европейското гражданство и свързаното с тях права и политика към 

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската 

комисия,  като  в  момента  работят  по  доклад  за  България  с  фокус 

върху избирателните права на европейските граждани в България и 

българите,  упражняващи  това  право  в  друга  страна-членка  на 

Европейския съюз.

В тази връзка се обръщат с молба да им бъдат предоставени 

следните данни: общ брой на регистрираните европейски граждани в 
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България  за  гласуване  на  местни избори  и  избори за  Европейски 

парламент,  Част  II  на  избирателните  списъци  за  упражняване  на 

техните  избирателни  права  на  проведените  местни  и  европейски 

избори от 2007 г. насам, като молят за тези данни по области; брой 

на европейските граждани, гласували на местните избори и изборите 

за Европейски парламент в България от 2007 г. насам за всеки вид 

избори; брой регистрирани български граждани за гласуване извън 

страната по подадени заявления за гласуване в избори за Европейски 

парламент  през 2009 и 2014 г., като исканата от тях информация 

следва  да  бъде  изпратена  по  електронен  път  на  посочените 

електронни адреси.

Въз основа на  установения ред в  Централната  избирателна 

комисия,  съгласувано с  директора на  Дирекция „Администрация“, 

ви  предлагам  да  бъде  назначена  комисия  за  разглеждане  на  това 

заявление за достъп до обществена информация в състав:  госпожа 

Красимира  Манолова,   госпожа  Лилия  Богданова  и   господин 

Николай Желязков, като моето лично предложение за комисия като 

докладчик, преди да го съгласувам с  госпожа Манолова беше друго, 

но с оглед това, че ще има платени годишни отпуски това е съставът 

на комисията, която предлагаме с  госпожа Манолова и ви моля да 

одобрим този състав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласувате  състава  на  тази 

комисия.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  
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Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

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

–   няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка втора от дневния 

ред.

Продължаваме с точка трета от дневния ред:

3. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК.

Първи докладчик е  госпожа Грозева.

Упълномощавам  госпожа Солакова да води заседанието.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали от днешна дата е качен проект за решение относно 

промяна в състава на ОИК – Макреш. Номерът на проекта е № 5017.

С вх. № МИ-10-20 от 16.05.2018 г. е постъпило заявление от 

Вилислав  Николаев  Кърпачев,  пълномощник  на  Партия  АБВ, 

надлежно упълномощен от председателя и представляващ партията 

Константин  Василев  Проданов,  с  предложение  на  мястото  на 

Аксиния  Ваньова  Христова,  член  на  ОИК  –  Макреш,  да  бъде 

назначена Ралица Пламенова Рачева.

Към  предложението,  което  е  входирано  в  оригинал,  са 

приложени декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 80, ал. 3 

и чл. 81 и във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния кодекс,  

копие от диплома за завършено висше образование, копие от лична 

карта  на  Ралица Пламенова Рачева  и пълномощното,  както преди 

малко ви казах, в полза на Вилислав Николаев Кърпачев.

С вх. № МИ-15-122 от 16.05.2018 г. по електронната поща на 

Централната  избирателна  комисия  е  пристигнало  сканирано 

заявление от Аксиния Ваньова Христова, член на ОИК – Макреш, в 
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което тя заявява, че желае да бъде освободена от длъжността член на 

Общинска избирателна комисия – Макреш, поради лични причини. 

След  проведен  разговор  с  председателя  на  Общинска 

избирателна комисия – Макреш, той ме увери, че вчера по обяд по 

ЕКОНТ е изпратен оригиналът на заявлението, както и оригиналът 

на подписаната декларация от новопредложения член. 

Така че във връзка с това, че изборите са на 20 май 2018 г,. 

тоест, в неделя, ви предлагам да вземем решение да освободим като 

член на ОИК – Макреш, Аксиния Ваньова Христова със съответното 

ЕГН  и  да  анулираме  издаденото  й  удостоверение  и  да  назначим 

Ралица  Пламенова  Рачева  със  съответното  ЕГН,  като  на 

новоназначения член да бъде издадено съответното удостоверение.

След като пристигнат оригиналите, но едва във вторник, аз 

ще мога да ви ги докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, въпроси, 

мнения?

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  

Таня Цанева);  против –   няма.

Решението се приема.

Решението има № 5044-МИ/НР.

Продължаваме  със следващ докладчик по тази точка.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЧМИ-

15-36 от 16.05.2018 г., като това е писмо, получено по електронната 

поща, от Общинска избирателна комисия – Добричка. Сочи се, че 

във връзка с провеждането на частичен избор за кмет на кметство в 

с. Лясково, община Добричка, на 20 май 2018 г., ни уведомяват, че 

председателят на ОИК – Добричка, Мариян Няголов е в обективна 

невъзможност  да  изпълнява  задълженията  си  от  15  май  поради 

влошено  здравословно  състояние.  По  негово  уверение  след 

изписване от болничното заведение ще предостави болничен лист. 

Молят за нашето становище и мерки съгласно Изборния кодекс.

Аз се опитах да се свържа с ОИК – Добричка, но не успях. 

Може би да помоля колегата Христов, защото мисля, че той отговаря 

за тях, да осъществи, ако има някакви други контакти, но предлагам 

незабавно  да  изпратим  писмо  на  политическата  сила  за 

предприемане на необходими действия по тяхна преценка.

Няма  постъпило  искане  за  предприемане  на  нещо  –  за 

заместване или за смяна. По принцип в списъка има резервен член, 

но след като нямаме предложения….

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение  за 

изпращане на писмо до политическата сила.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против 

–   няма.

Предложението се приема.

Изчерпахме точка трета от дневния ред.
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Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:

4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

Заповядайте, господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. № 

НР-14-9  от  04.05.2018  г.  по  електронната  поща  на  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  искане  от  кмета  на  община 

Смядово,  област  Шумен,  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в 

бившата сграда да общинската администрация, Смядово, в което се 

намират изборни книжа и материали от произведения национален 

референдум през 2013 г., от изборите за общински съветници и за 

кметове през 2015 г., от  националния референдум, произведен през 

2015 г. и от изборите за народни представители през 2017 г. 

В оригинал писмото е получено в Централната избирателна 

комисия  на  11.05.2018  г.  Достъпът  до  помещението  е  с  цел 

извършване  на  експертиза  и  обработване  и  предаване  на 

материалите от произведения  национален референдум през 2013 г. 

на  отдел  „Държавен  архив“  –  гр.  Шумен,  при  спазване  на 

изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързани с 

него подзаконови нормативни актове.

Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение, 

което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

днешно заседание под № 5015. То е стандартно, няма нищо особено, 

с  което  предлагам  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното 

помещение,  което  се  намира  в  бившата  сграда  на  общинската 

администрация – Смядово, с адрес ул. „Славянска“ № 2, в което се 

съхраняват  изборните  книжа  и  материали   от  произведения 

национален  референдум  през  2013  г.,  от  изборите  за  общински 
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съветници и за кметове през 2015 г., националния референдум през 

2015 г. и от изборите за народни представители през 2017 г. 

Достъпът  до  запечатаното  помещение  да  се  осъществи  по 

реда на т. 20 и т. 21 от наше Решение № 4387-НС от 02.03.2017 г., 

като  за  извършените  действия  се  съставят  съответните  протоколи 

съобразно изискванията на т. 21 от същото решение.

След предаването на книжата и материалите от произведения 

национален  референдум  през  2013  г.  Централната  избирателна 

комисия  да  бъде  уведомена  за  информацията,  която  се  съдържа 

относно  резултата  от  експертизата,  извършена  от  експертната 

комисия  относно  ценността  на  документите  и  предаването  им  за 

постоянно съхранение.

Решението подлежи на обжалване по реда, който е посочен в 

проекта на решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Сюлейман.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева);  против –   няма.

Решението се приема.

Решението има № 5045 – МИ/НС.

Уважаеми колеги, изчерпахме точка четвърта от дневния ред.

Продължаваме с точка пета от дневния ред:
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5. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Отново  докладчик  е   господин  Сюлейман.  Заповядайте, 

господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. № 

МИ-27-75  от  23.04.2018  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило  искане  за  изплащане  възнаграждение  на  членовете  на 

ОИК – Кърджали, област Кърджали, във връзка с дадени дежурства 

и  проведени  заседания.  Съответно  дежурствата  са  две  –  на 

20.03.2018 г.  и 02.04.2018 г.,  а проведените заседания,  те също са 

две, са съответно на 29.03.2018 г. и 03.04.2018 г.

Дежурствата и на 28 март, и на 2 април са дадени съответно 

от председател и от секретар. Те са на основание т. 12, буква „А“, 

Раздел II от наше Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г., а именно 

във връзка с подготовка на материали за провеждане на заседание 

съответно на 29 март и на 3 април. 

 Заседанието,  проведено   на  29.03.2018  г.,  е  на  основание 

Раздел I, т. 1, буква „И“ от същото Решение № 2901-МИ. Комисията 

е заседавала в пълен състав. На това заседание е разгледан сигнал от 

общински  съветник  от  групата  на  БСП  –  Лява  България,  за 

нарушение изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, извършено от 

кмета на кметство Бели пласт, община Кърджали. На това заседание 

е взето решение да се изисква допълнителна информация във връзка 

с посочените в сигнала нарушения от Агенция по вписванията към 

Търговския регистър.

Следващото  заседание  е  по  повод  получения  отговор  от 

Агенцията по вписвания. Заседанието, както казах, е проведено на 

03.04.2018  г.  На това  заседание,  след  като  се  запознали  с  всички 

факти и обстоятелства по партидата на съответната фирма, приемат 

решение на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА да уведомят кмета на 



21

кметство Бели пласт да направи своите възражения в тридневен срок 

от получаването на уведомлението.

Към  искането  са  приложени  протоколи  от  проведените 

заседания,  съответно  на  29  март  и  3  април,  както  и  двете  взети 

решения.

Към  това  искане  има  контролен  лист  за  предварителен 

контрол от нашия финансов контрольор с мнение да бъде поето това 

задължение,  както  и  счетоводна  справка  №  76  за  размера  на 

исканите възнаграждения,  с оглед на което предлагам да одобрим 

така заявените за изплащане възнаграждения на членовете на ОИК – 

Кърджали, за проведените две заседания, съответно на 29 март и 3 

април и дадени две дежурства – на 28 март и на 2 април 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Сюлейман.

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Таня  Цанева); 

против –   няма.

Предложението се приема.

 Благодаря.

 Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка пета от дневния 

ред.

Продължаваме с точка шеста от дневния ред:

6. Доклади по писма.
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Първи докладчик е  госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  За  колегите,  които  искат  да  се 

заявят  като говорители за предстоящата Годишна конференция на 

АСЕЕЕО  по  доклада  на  предходното  заседание,  могат  да  го 

направят.

Това е за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Следващ  докладчик  е   госпожа  Солакова.  Заповядайте, 

госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка  с  вх.  №  ЦИК-09-86  от  16.05.2018  г.  във  връзка  с  нови 

назначения в администрацията на Централната избирателна комисия 

в  звено  „Счетоводство“  –  главен  счетоводител,  счетоводител  –  и 

прекратените  трудови  правоотношения  с  предишния  изпълняващ 

длъжността  главен  счетоводител   госпожа  Ганка  Герасимова  се 

предлага  комисията  да  одобри  предложенията  да  се  изпратят 

съответните писма с уведомление за това, да се предоставят права за 

достъп  до  електронните  системи  на  Министерство  на  финансите, 

Българска народна банка на  госпожа Гергана Младенова – главен 

счетоводител, и на  госпожа Валерия Бончева, да се определят като 

длъжностни лица Гергана Младенова – титуляр, а  госпожа Валерия 

Бончева  и   госпожа Жасмина  Пеовска  за  заместващи за  работа  с 

уеббазираната  система на Министерство на финансите и работа  в 

системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА.

 Госпожа Младенова да бъде определена за лице, получаващо 

обобщена  типова  информация  за  салдата  по  сметките,  водени  от 

БНБ, право да се подава по електронен път на отчети от ЦИК към 
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Националния  статистически  институт  и  Националната  агенция  по 

приходите.

И  пак  ви  казвам  за  това  да  уведомим  и  съответните 

институции  в  Българска  народна  банка,  в  Министерство  на 

финансите,  Дирекция  „Държавни  разходи“  и  „Държавно 

съкровище“, както и Националния статистически институт.

На  всички  тези  институции  да  посочим  информацията  за 

госпожа Ганка Герасимова да бъде заличена поради прекратяване на 

трудовия договор. Да одобрим и с предложения проект на заповед и 

да  упълномощим  председателя  да  издаде  такава  заповед  за 

определяне  на   госпожа  Младенова  –  главен  счетоводител,  като 

титуляр  за  работа  чрез  електронна  поща  и  уеббазирана 

информационна система, а  госпожа Бончева и  госпожа Жасмина 

Пеовска – за заместващи за работа със същата система – същото, 

което и преди малко ви докладвах.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Заповядайте,  госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само  да  допълним  това,  което 

предлагате,   госпожо Солакова,  с  това  комисията,  която предлага 

това,  и  да  прекратим  възможността  с  подписи  да  се  ангажират 

съответните институции и сметки и да се направи проверка, която 

беше възложена вече на комисията – какво по тези сметки е правено 

към  момента,  когато   госпожа  Герасимова  е  изпълнявала 

длъжността.

Това предлагам, ако не възразявате, за да е заедно.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е част.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Това е част. О, кей.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Солакова, да продължите докладите си.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в проекта на заповед, който 

се представя, предлагам да допълним с още едно разпореждане – за 

възлагането на контрол, който да се осъществява от директора на 

Дирекцията –  госпожа Манолова.

Предлагам  тези  писма  до  съответните  институции,  ако  ги 

одобрим, например в Министерство на финансите да се изпрати и по 

електронната  поща  на  длъжностното  лице,  което  отговаря  за 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, като се запознаете с проектите на писма, разбира се, към тях 

трябва да бъде допълнено и писмото до Българска народна банка във 

връзка със спесимените – полагането на първи и на втори подпис в 

счетоводството и съответното пълномощно от мое име, както винаги 

досега сме правили.

Уважаеми  колеги,  ан  блок  подлагам  на  гласуване 

направените предложения.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

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

–   няма.

Предложението се приема.

  Благодаря.

  Моля да продължим,  госпожо Солакова, с докладите Ви.

  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  предишното 

заседание ви докладвах за получени и представени в Централната 

избирателна  комисия  протокол  за  изпълнение  на  дейности  от 
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„ОНЕКС  –  Боне  Софт  Одитинг  ООД,  във  връзка  със  счетоводна 

програма „ОНЕКС“, представени фактури за изпълнените дейности 

с  вх.  №  ЦИК-99-123  от  14.05.2018  г.  и  вх.  №  ЦИК-99-127  от 

15.05.2018 г. 

Представена е докладна записка от  госпожа Манолова с вх. 

№ ЦИК-09-85 от 16.05.2018 г. С тази докладна записка се предоставя 

информация  за  извършени  и  изпълнение,  приети  от  Централната 

избирателна  комисия  дейности  от  дружеството,  за  което  са 

представени и протоколите с посочените и цитирани номера преди 

малко. 

Първата  фактура  е  на  стойност  35,22  лв.  с  включен  ДДС, 

втората фактура е 366,13 лв. с включен ДДС. По първата фактура 

става  дума за  това,  че  в  инсталираната  на сървъра  програма се  е 

наложило да се отстрани проблем с ползването на архивните данни 

за предходни месеци и години, както и актуализиране на базите до 

текущата версия на софтуера.

По втората фактура са извършени настройки за взаимовръзки 

между параграфи и сметки, настройки за равнение при генериране 

на касов отчет и разширяване с допълнителни точки. 

Работата  е  приета  в  счетоводството.   Госпожа  Пеовска 

удостоверява, че са отстранени проблемите.

Докладвам ви с предложение за одобряване на разходите по 

така представените фактури за изплащане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,   Иванка  

Грозева, Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Камелия Нейкова,  
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Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); 

против –   няма.

Предложението се приема.

 Моля, продължете,  госпожо Солакова, докладите си.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  с  писмо  по 

електронната  поща  с  вх.  №  МИ-15-123  от  17.05.2018  г. 

председателят  на  Общинска  избирателна  комисия  –  Лозница,  ни 

уведомява  за  искането от  страна  на  трима колеги от  Общинската 

избирателна комисия за снабдяване с копия от удостоверенията за 

тяхното членство в Общинската избирателна комисия, издадени през 

2015 г. Снабдена съм с копия от удостоверенията от копията, които 

ние съхраняваме.

Предлагам  ви  да  ги  изпратим  сканирани  по  електронната 

поща, за  да могат да си ги ползват с оглед и на получаването на 

бюлетините за частичните избори на 20 май 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

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

–   няма.

Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, упълномощавам  госпожа Мусорлиева да 

води заседанието.

Моля, продължете,  госпожо Солакова, с докладите си.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пак по електронната поща с 

вх. № МИ-15-121 от 16.05.2018 г. сме уведомени, че не са изплатени 

все  още  възнагражденията  на  Общинска  избирателна  комисия  – 

Върбица.

В тази връзка аз  съм подготвила проект на писмо,  което е 

публикувано във вътрешната мрежа, до кмета на общината с копие 

до Общинската избирателна комисия с искане в най-кратък срок да 

бъдат  изплатени  възнагражденията  на  членовете  на  Общинската 

избирателна  комисия.  Посочваме  с  кое  решение  на  Централната 

избирателна  комисия  те  са  определени  диференцирано  за 

произвеждане на частични избори за кмет на община, съответно – 

кмет  на  кметство,  че  същите  възнаграждения  са  за  сметка  на 

общинския бюджет.

Ако има предложение да бъде изпратено копие и на друга 

институция  с  оглед  на  осигуряване  на  необходимото  съдействие, 

съм  склонна  да  посочим  и  друг  адресат.  Но  на  този  етап  ми  се 

струва, че е достатъчно до кмета на общината и с искането след най-

краткия срок изплатени възнаграждения да бъдем уведомени.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми дами и господа, 

моля, гласувайте това предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); 

против –   няма.

Предложението се приема.
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Моля, продължете,  госпожо Солакова, с докладите си.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка с вх. № 

ЦИК-09-87 от 17.05.2018 г. администрацията по повод и постъпили 

запитвания и въпроси, искания, предлага да одобрим разход общо до 

1 000 лв. без ДДС, от която сума да бъдат разходвани средства през 

цялата 2018 г. за членове на ЦИК и служители от администрацията 

за изработка на визитки.

Предлагам да одобрим направеното предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

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

против – няма.

Предложението се приема.

Моля, продължете,  госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо с вх. № ЦИК-05-3 от 

16.05.2018  г.  заместник-председател  на  Сметната  палата  ни 

уведомява, че считано от 28.05.2018 г. ще бъде извършен финансов 

одит  на  Годишния  финансов  отчет  на  Централната  избирателна 

комисия за 2017 г.

Одитът ще бъде извършен от екип, включващ двама одитори 

от одитна дирекция на Сметната палата. Искането е да се създаде 

необходимата организация за осигуряване на достъп до информация, 

свързана с одита, както и подходящи условия за работа.
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Както  обикновено.  Знаете,  че  ще  връчат  заповедта  на 

госпожа Алексиева и ще я държат отговорна за изпълнение на тези 

изисквания за условия за работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:   Госпожо 

Солакова,  с  оглед  вземането  на  решения  от  Централната 

избирателна  комисия  с  2/3,  да,  аз  ще  нося  отговорност,  както  и 

цялата комисия.

Уважаема   госпожо  Солакова,  моля  да  продължите  с 

докладите си.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  тази  връзка  –  за 

осигуряване  и  на  съответните  условия,  разбира  се,  ще  бъде 

възложено на  госпожа Красимира Манолова, директор на Дирекция 

„Администрация“.

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-09-84  от  16.05.2018  г.  – 

предложение за подновяване на удостоверение за електронен подпис 

на  госпожа Веселина Тихолова, тъй като на 2 юни 2018 г. й изтича 

срокът на валидност на издаденото на нейно име удостоверение.

Предлагам да одобрим предложението съответно и за разход 

около  84  лв.  с  ДДС.  Такива  средства,  разбира  се,  са  налични  в 

бюджета  на  Централната  избирателна  комисия,  още  повече  че  и 

финансовият  контрольор  има  становище  по  този  въпрос  със 

съгласувателния си подпис.

Приложено е  проектописмо до  изпълнителния директор  на 

"Информационно обслужване" АД за издаване на подпис.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

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

Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.

Благодаря.

Моля, продължете,  госпожо Солакова, с докладите си.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам и 

запознаване  вх.  №  ЦИК-00-496  от  16.05.2018  г.  във  връзка  и  с 

организираната среща, която ще имаме с представител от Държавна 

агенция  „Архиви“.  Длъжностното  лице,  което  отговаря  за 

Централната избирателна комисия –  господин Благовест Геков. Той 

предварително по електронната поща ни е изпратил формуляра на 

констативен  протокол  за  основна  проверка  –  това,  което  и  ще 

обсъждаме и на срещата в 14,00 ч.

Докладвам го за сведение и запознаване.

За  сведение  ви  докладвам  писмо  с  вх.  №  ЧМИ-06-23  от 

16.05.2018  г.  от  Община  Септември  за  упълномощено  лице  за 

получаване на бюлетините.

Докладвам ви за  сведение писмо с вх.  № МИ-06-252/89 от 

15.05.2018 г. от кмета на община Карнобат, който в първата част ни 

уведомява за полученото писмо с изразено становище по Закона за 

противодействие  на  корупцията  и  ни  уведомява,  че  и  тяхното 

становище съвпада с нашето мнение.

Във  втората  част  ни  уведомява  за  осигурени  условия  на 

Общинската избирателна комисия в изпълнение на нейните функции 

–  за  предоставен  телефон за  председателя  и  контактите,  които  са 

отразени и на нашата страница.
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В тази връзка само ви уведомявам за сведение, че вчера имах 

обаждане от общински съветници, които след въпроси, зададени на 

отговорни  длъжностни  лица  от  комисията  във  връзка  с 

декларациите,  които  се  подават,  отново  ги  бяха  препратили  към 

Централната избирателна комисия. 

Затова, ако може, наистина нашето становище, потвърдено и 

от комисията, да бъде публикувано на нашата страница.

Напомням,  че  в  папка  „Покани“  се  съдържат  покани  за 

семинари – в случая мисля, че беше за обществените поръчки.

Колеги, от администрацията на Народното събрание с вх. № 

ЦИК-02-25  от  16.05.2018  г.,  № ЦИК-02-25/1  от  същата  дата  и  № 

ЦИК-02-25/2  пак от същата дата,  сме получили първите писма с 

информация  за  служителите,  които  подпомагат  дейността  на 

Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  публикувана 

папка  „Отпуск“,  която  е  за  работно  заседание.  Там има  извадени 

протоколни решения.

Колеги,  следващ  докладчик  е   господин  Баханов. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-09-11 от 

16.05.2018  г.  от  Следствения  отдел  на  Софийска  градска 

прокуратура във връзка с досъдебно производство № 159 по описа 

на  Следствения  отдел  и  прокурорска  преписка  №7035/2015  г.  по 

описа  на  СГП молят  на  основание  чл.  159  от  НПК и  чл.  215  от 

Закона за съдебната власт да им предоставим следната информация: 

с  кой  номер  бюлетина  е  участвала  в  изборите  за  народни 

представители,  за  Народно  събрание,  проведени  на  05.10.2014  г. 

Политическа партия ДПС.
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От деловодството са ми извадили Решение № 820-НС от 02 

септември и предлагам да им изпратим или отговор, или копие от 

решението,  за да видят номера в бюлетината,  с която е  участвала 

въпросната партия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Моля, гласувайте.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

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

Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.

Уважаеми  господин Баханов, приключихте ли докладите си 

по тази точка? Благодаря.

Уважаеми колеги, продължаваме с точка 6а от дневния ред:

6а. Доклади относно постановления на прокуратури.

Докладчик  е   господин  Баханов.  Заповядайте,  господин 

Баханов, да докладвате по тази точка.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

с  вх.  №  ПВР-09-42  от  15.05.2018  г.,  с  което  ни  е  изпратено 

постановление  на  окръжен  прокурор  на  Окръжна  прокуратура  – 

Стара  Загора,  с  което  постановление  –  това  е  едно  от  редките 

постановления – се отменя постановление на Районна прокуратура – 

Стара  Загора  от  месец  март  за  отказ  да  се  образува  наказателно 
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производство  и  препис  да  се  изпрати  на  ЦИК  и  на  Районна 

прокуратура.

Отменено  е  постановление  за  отказ  да  се  образува 

наказателно производство от 23.03.2018 г. Докладвано е от колегата 

Ивайло  Ивков,  като  входящият  му  номер  е  бил  № ПВР-09-31  от 

28.03.2018 г.

Извършена  е  проверка  от  Окръжна  прокуратура  –  Стара 

Загора,  изискала  всички  материали,  касаещи  случая,  от  Районна 

прокуратура –  Стара  Загора.  Изложени са  мотиви за  връщане,  от 

отмяна на постановлението на Районна прокуратура – Стара Загора, 

тъй  като  първоначално  прокурорът  от  първоинстанционната 

прокуратура  е  изразил  становище,  че  не  е  налице  извършено 

престъпление  от  общ  характер,  като  е  приел,  че  едно  лице  – 

Налбантова – е била придружител на съпруга си Налбантов, който е 

сляп след прекаран инсулт и притежава решение от ТЕЛК. Същата е 

представлявала  съпруга  си  пред  всички  инстанции  с  нотариално 

заверено пълномощно – и на изборите за президент и вицепрезидент 

на 06.11.2016 г. и се е разписала вместо него в изборна секция № 52 

в Стара Загора.

Окръжната прокуратура счита,  че Районната прокуратура – 

Стара Загора, е постановила отказа си при непълнота на проверката, 

което  е  довело  до  незаконосъобразност  и  необоснованост  на 

постановлението.  Последната  се  била  ограничила  единствено  до 

снемане  на  сведения  от  Налбантова  и  справка  от  община  Стара 

Загора за постоянния и настоящ адрес на лицето и докладна записка 

от Първо районно управление. Счита, че следва постановлението на 

Районна  прокуратура  –  Стара  Загора,  да  бъде  отменено  като 

необосновано  и  незаконосъобразно,  а  преписката  да  се  върне  на 

Районна  прокуратура  –  Стара  Загора,  за  предприемане  на 
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необходимите  действия  за  пълно  изясняване  на  фактическата 

обстановка.

Интересно е какво иска да се изясни, а именно да се изискат 

от  общинска  администрация  данните  за  съставите  на  СИК,  да  се 

снемат обяснения от председателя на СИК на изборна секция № 52 и 

при необходимост – и на членовете на СИК – и да се изясни спазена 

ли  е  разпоредбата  на  чл.  236  от  Изборния  кодекс,  уреждащ 

гласуването  с  придружител.  След  това  да  се  представят  тези 

доказателства отново в Окръжна прокуратура.

Уважаеми колеги, предлагам да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.

Не виждам други становища.

Това бяха Вашите доклади по тази точка,  господин Баханов? 

Благодаря.

Колеги,  продължаваме  с  точка седма –  точка  последна  от 

дневния ред:

7. Разни.

Тук има трима докладчици. Първият докладчик е   госпожа 

Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  във вътрешната мрежа в 

папка  с  моите  инициали  има  папка  „Договори“,  в  която  има 

подпапка  „Проекти  на  анекси“.  С  оглед  наближаващия  срок  на 

изтичане  на  срока на действие на договорите,  които са  сключени 

през 2014 г.,  за задоволяване на жилищните нужди на членове на 

Централната  избирателна комисия  с  оглед  изпълнение  на  техните 

функции, които нямат годен за обитаване имот на територията на гр. 

София - става въпрос за мен и за колегата Баханов - ви предлагаме 

да  удължим  срока  на  действие  на  договорите  с  предложените 
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проекти  на  анекси,  съобразено  с  практиката  на  Централната 

избирателна  комисия,  със  срок  на  действие  до  31  март  2019  г., 

считано от съответни за договора от 04.07.2014 г. анекс № 2 – това е 

с  „Хермес  –  София“  ЕООД  за  колегата  Баханов,  считано  от 

08.07.2018 г., а към договора за наем на апартамент от 11.07.2014 г., 

считано от 11.07.2018 г.

Вчера след проверка в счетоводството и в момента с  госпожа 

Гергана Евгениева Младенова,  главен счетоводител,  е  установено, 

че парите за обезпечаване плащанията по тези договори в случай че 

бъдат продължени, са налични по § 10.

Предлагам ви ан блок да гласуваме така, както и преди сме 

гласували тези анекси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

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

Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.

За кратък доклад давам думата на  госпожа Грозева, след нея 

съм аз.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  моя 

доклад  ви  уведомявам,  че  с  вх.  № МИ-10-20/1  от  днешна  дата  е 

пристигнал оригиналът на заявлението на  госпожа Аксиния Ваньова 

Христова, която освободихме като член на ОИК, както и оригиналът 

на новоназначения член Ралица Пламенова Рачева.
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Докладвам го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Грозева.

Давам думата на  господин Сюлейман. Заповядайте, господин 

Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  докладвам  за 

сведение  получено  в  Централната  избирателна  комисия  писмо  от 

кмета  на  община  Никола  Козлево,  с  което  ни  уведомяват  за 

предаването в „Държавен архив“ – Шумен, на изборните книжа и 

материали от произведения  национален референдум през 2013 г. с 

приложени  към  тях  заверени  копия  от  приемо-предавателни 

протоколи, както и писмо до „Държавен архив“.

Също така  за  сведение  докладвам получено в  Централната 

избирателна  комисия  писмо  в  оригинал  с  вх.  №  МИ-14-6  от 

15.05.2018 г. от кмета на община Кърджали  господин Хасан Азис 

във връзка с отправено искане за отваряне на запечатано помещение, 

в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените  избори  за  общински  съветници  и  кметове  на 

25.10.2015  г.  в  община  Кърджали  във  връзка  с   прибирането  на 

бюлетините  и  другите  книжа  и  материали  от  частичните  избори, 

които ще се проведат в кметство Мост на 20 май     2018 г.  

Това  писмо,  получено  по  електронната  поща  на  ЦИК,  е 

докладвано  от  колегата  Чаушев.  Във  връзка  с  това  ние  сме  се 

произнесли. Със съобщение сме уведомили всички онези  общински 

избирателни  комисии  и  общински  администрации,  че  им 

разрешаваме  прибирането  на  изборните  книжа  и  материали  от 

частичните  избори  съгласно  Решение  №  4886  на  Централната 

избирателна комисия 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Сюлейман.
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Уважаеми колеги, последен докладчик съм аз.

Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали   е 

публикувана  преписка  с  вх.  №  ЦИК-07-47/10  от  17.05.2018  г. 

Колеги,  в  тази  преписка  са  детайлите,  свързани  с  пътуването  за 

Международната конференция в Португалия. Тя е предоставена на 

участниците. Искат моя снимка и биографични данни. Разпоредила 

съм се това да бъде изпратено.

На  второ  място,  колеги,  отново  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали с вх. № ЦИК-07-72 от 16.05.2018 г. в превод 

вх.  №  ЦИК-07-72/1  от  17.05.2018  г.  сме  получили  писмо  от 

господин Мекс, мениджър проекти на АСЕЕЕО.  Господин Мекс ни 

пише от името на Секретариата на АСЕЕЕО, с което припомня, че 

АСЕЕЕО  организира  ежегодна  конференция  и  смята,  че  ще  бъде 

чудесно,  ако   госпожа  Мария  Габриел  присъства  на  събитието  и 

участва  в  пленарна  сесия  2  „Видими  и  невидими  заплахи  за 

изборите“.

Разказват накратко какво представлява този модул и каква е 

идеята, като завършват с това, че считат, че най-ефективният начин 

за  връзка  с   госпожа  Габриел  е  чрез  Централната  избирателна 

комисия на България и ще ни бъдат много благодарни, ако помогнем 

с тази покана.

Уважаеми колеги,  в  тази връзка  ви предлагам да  изпратим 

писмо  до   госпожа  Габриел,  с  което  да  я  поканим  и  приложим 

изпратената покана от АСЕЕЕО.

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Моля, гласувайте.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, 

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Камелия 
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Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова, Севинч 

Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар Томов);   против  –    2  (Мария 

Мусорлиева, Росица Матева). 

Предложението се приема.

Благодаря.

Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа с вх. № ЦИК-07-71 от 

16.05.2018 г.  е  изпратена презентацията  на  фирмата „ВОАТС“,  за 

която  взехме  решение  да  направим  среща  и  да  видим  какви 

продукти  в  сферата  на  информационните  и  комуникационни 

технологии  тя  предоставя  за  наше  сведение,  както  провеждаме  и 

други срещи. Те предлагат тази среща да се състои сутринта – по 

наша преценка – на 28 май 2018 г.

Колеги, аз предлагам да отговорим позитивно. 

Уважаеми  колеги,  с  оглед  оперативните  обсъждания  да 

предложим вторник след заседанието?

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка Грозева,  Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,  Кристина  

Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-

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

против – няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка от днешно 

заседание,  отвъд  папките  на  колегите,  е  публикуван  проект  на 

обявление, който също е за работно обсъждане.



39

Уважаеми  колеги,  с  това  давам  почивка,  като  кога  ще 

продължи  заседанието  ще  ви  информирам  допълнително  с  оглед 

предстоящата ни в 14,00 ч. работна среща.

Почивка, колеги.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 

заседание.

Уважаеми колеги, ще имаме доклади по т. 1а – „Проекти за 

решения за  регистрация  на  наблюдатели  за  частичните  избори на 

20.05.2018 г.“, с докладчик  госпожа Стефанова; по т. 3 „Промени в 

състави на ОИК“ с докладчик  госпожа Ганчева, и т. 6 „Доклади по 

писма“ с докладчик  господин Баханов.

Има ли други докладчици? Няма.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:

3. Промени в състави на ОИК.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с направени от 

мен  доклад  в  първата  част  на  заседанието  за  ОИК  –  Добричка, 

припомням, имаме писмо от заместник-председателя и секретаря на 

ОИК – Добрич, в което ни уведомяват, че председателят на ОИК – 

Добричка, има обективна невъзможност да присъства на заседания. 

Ние изпратихме писмо до съответната политическа сила и в 

тази връзка ще ви направя свързани доклади по получени преписки 

на мой доклад и ви предлагам проект на решение.

С  вх.  №  ЧМИ  –  15-36/1  от  17.05.2018  г.  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  писмо  от   господин  Мариян 
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Няголов,  председател  на  ОИК  –  Добричка,  като  приложено  ни 

изпраща сканирано копие на болничния си лист за периода от 15 май 

до 16 юни 2018 г., като моли за посочения период да бъде заместен 

от  лице,  предложено  от  местната  организация  на  съответната 

политическа сила.

С  вх.  №  ЧМИ-15-36/2  от  17.05.2018  г.  от  съответната 

политическа сила е постъпило предложение за временна смяна на 

член  на  ОИК  -–Добричка,  което  касае   господин  Няголов  като 

председател, като предложеният член е  госпожа Иглика Николова 

Станева. 

Колеги,  след извършена  проверка  по  преписката  и  както е 

посочено  в  самото  предложение,  тя  е  утвърдена  с  протоколно 

решение на Централната избирателна комисия за резервен член на 

тази  Общинска  избирателна  комисия,  като  към  предложението  е 

постъпила декларацията по утвърден от нас образец, а копието от 

дипломата за завършено образование е налично по преписката.

С  вх.  №  ЧМИ-15-36/3  от  17.05.2018  г.  в  Централната 

избирателна комисия са постъпили пълномощни – два броя. Едното 

е от  господин Борисов, който упълномощава  господин Манушев, а 

другото е от  господин Манушев, който преупълномощава Мариан 

Хаджийски, който в случая прави предложението за заместването на 

член на ОИК – Добричка.

Предвид на това ви предлагам да приемем така предложения 

проект на решение, както съм ви го предложила, като в диспозитива 

с  оглед  оперативните  обсъждания,  които  направих,  предлагам  да 

звучи по следния начин:

„Назначава  временно  за  председател  на  ОИК  –  Добричка, 

област Добрич, Иглика Николова Станева със съответното ЕГН на 

мястото на Мариян Радев Няголов, считано от датата на настоящото 

решение, до 16 юни 2018 г. включително.“
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В случай че приемем решението, ви предлагам незабавно да 

уведомим  Общинска  избирателна  комисия  –  Добрич,  въпреки  че 

нашето решение ще бъде публикувано, с оглед това, че на 20 май 

2018  г.  там  има  избори  и  вероятно  колегите  заседават  или 

предвиждат заседание по повод тези избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Уважаеми колеги, коментари? Не виждам.

Уважаеми  колеги,  определям   госпожа  Грозева  да  отчита 

резултата.

Моля, гласувайте така предложения проект на решение.

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

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов); 

против –   няма.

Решението се приема.

Решението има № 5046-МИ/НР.

Благодаря Ви,  госпожо Грозева.

Уважаеми колеги, продължаваме с  точка шеста от дневния 

ред:

6. Доклади по писма.

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-23-1 от 

17.05.2018  г.  е  постъпило  писмо да  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия,  подписано  от  заместник-председателя  на 

КПКОНПИ  –  новата  комисия,  която  беше  създадена  –  и  в 

изпълнение на постановление на прокурорска преписка по описа на 

прокуратурата  и  на  основание  чл.  26  от  Закона  за  КПКОНПИ  е 
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необходимо  да  им  предоставим  заверени  копия  на  решение  на 

Общинска  избирателна  комисия   за  избор  на  кмет  на  община 

Лясковец  от  местните  избори  през  2011  г.  и  2015  г.  Молят  ни 

предвид  кратките  срокове  на  проверката  по  тази  прокурорска 

преписка до една седмица от получаване на писмото да предоставим 

исканата  информация.  Посочили  са  длъжностно  лице  за 

координация и взаимодействие.

Уважаеми колеги, аз предлагам това писмо да гласуваме да 

бъде препратено на Общинска избирателна комисия – Лясковец, и с 

копие  от  нашето  писмо  да  бъде  изпратено  на  заместник-

председателя на КПКОНПИ, който е подписал настоящото писмо – 

Антон Славчев,  и да ги информираме, че сме препратили тяхното 

искане  до  компетентния  орган,  а  именно  Общинска  избирателна 

комисия – Лясковец.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз съм съгласен да го препратим, 

защото Общинска избирателна комисия е от 2015 г. и е тази, която 

има решението и съответно би могла да го предостави.

По отношение обаче  на  2011 г.то  е  архивирано вече.  Това 

означава, че писмото би трябвало да бъде до „Архив“ или което е, за 

да бъде предоставено, защото няма откъде те да  извадят Решението 

за избор на кмет на община Лясковец от 2011 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Андреев.

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаема  госпожо председател,  аз си 

позволявам да направя предложение за промяна в предложението на 

колегата Андреев, а именно, тъй като на нас ни е известно, че имаме 
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в архива си решенията за обявяване на избрани кметове от 2011 г., 

предлагам решението, с което е избран кметът на община Лясковец 

през 2011 г., да бъде заверено и изпратено, както е по искането по 

преписката, а вече за 2015 г. да бъде препратено по компетентност 

на Общинска избирателна комисия – Лясковец, която все още е в 

мандат,  за  да  издаде  заверено  копие,  като  нека  да  се  укаже  в 

решението  номерът,  който  е  публикуван  на  нашата  страница,  за 

удобство на органа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Матева.

Уважаеми колеги,  мисля, че постигнахме съгласие.

Подлагам  на  гласуване  последното  предложение  –  на 

госпожа Матева – което инкорпорира, колеги, другите предложения.

Режим на гласуване. Гласуваме с устройството.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  В  залата  сме  13  члена,  но  12  са 

гласували, тъй като колегата Стефанова не беше при обсъждането на 

въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева, Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против –   1 (Георги 

Баханов). 

Предложението се приема.

Колеги, да изчерпим предходния доклад по  точка трета от 

дневния ред:

3. Проекти на решения за промени в състави на ОИК.

Заповядайте, госпожо Ганчева.



44

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  за  коректност  на  доклада 

пропуснах по повод взети от нас решения да кажа, че документите 

са изпратени по електронна поща, но съобразявайки практиката на 

Централната избирателна комисия, когато има избори в обхвата на 

съответната  ОИК,  приехме  това  решение,  сочи  се  в  самото 

предложение, аз в телефонен разговор  - също, ще бъдат пратени по 

куриер данните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.

Сега продължаваме с точка 1а от дневния ред:

1а. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели в 

частичните избори на 20 май 2018 г.

Давам думата на  госпожа Стефанова. Заповядайте, госпожо 

Стефанова.

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали с № 5020 е публикуван 

проект  на  решение  за  регистрация  на  сдружение  „Активно 

общество“ за участие с наблюдатели за частичния избор за кмет на 

община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г.

С  вх.  №  38  от  17.05.2018  г.  е  постъпило  заявление  от 

Сдружение „Активно общество“,  подписано от Радослав Георгиев 

Георгиев,  председател  и  представляващ  на  сдружението,  за 

регистрация за участие на наблюдатели в частичен избор за кмет на 

община Макреш на 20 май 2018 г.

Към заявлението са  приложени:  удостоверение  за  актуално 

правно  състояние,  издадено  от  Видинския  окръжен  съд  на 

18.04.2018 г., удостоверение за вписване в Централния регистър на 

юридическите  лица  с  нестопанска  цел  за  общественополезна 

дейност  при  Министерството  на  правосъдието,  пълномощно  от 

Радослав  Георгиев  Георгиев  в  полза  на  9  лица  –  упълномощени 
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представители на сдружение „Активно общество“; списък с имената 

и  единните  граждански  номера  на  изрично  упълномощените  от 

сдружението лица като наблюдатели в частичния избор за кмет на 

община  Макреш,  представен  и  на  технически  носител   с  деветте 

броя записи, както и девет броя декларации по образец – приложени 

към документите.

Централната  избирателна  комисия  приема,  че  е  спазено 

изискването на Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. на ЦИК, 

което се установява от удостоверението за  актуално състояние  на 

сдружението  и  удостоверението  за  вписване  на  сдружението  в 

Централния регистър  на  юридическите лица с  нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност.

Понеже е първоначална регистрация, актуалното състояние е 

публикувано  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали, 

където е и дейността.

На  17.05.2018 г.  в  ЦИК е  получено  по електронната  поща 

писмо  от  „Информационно  обслужване“  АД  за  извършена 

предварителна  проверка  на  наблюдателите,  заявени  от  сдружение 

„Активно  общество“,  и  на  лицата  в  управителните  органи  на 

сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, 

че  от  всичките  8  лица  към датата  на  регистрацията  отговарят  на 

изискванията  на  Изборния  кодекс,  като  1  лице  не  отговаря  на 

изискванията  на  Изборния  кодекс  и  Решение  №  3354-МИ  от  10 

август 2016 г. на ЦИК.

Предложението е:

РЕГИСТРИРА сдружение „Активно общество“ за участие с 

наблюдатели в частичния избор за кмет на община Макреш, област 

Видин, насрочен за 20 май 2018 г.
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РЕГИСТРИРА  като  наблюдатели  за  участие  в  частичния 

избор за кмет на община Макреш, област Видин, насрочен за 20 май 

2018  г.,  8  упълномощени  представители  на  сдружение  „Активно 

общество“, с изключение на лицето, което не отговаря на проверката 

на "Информационно обслужване" АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо председател! Стефанова за доклада.

Заповядайте, господин Андреев за въпрос.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във връзка с разпоредбата на чл. 

112, ал. 1, т. 1, а именно освен че е в обществена полза, предметът на 

дейност включва ли защита на политическите права на гражданите?

КРИСТИНА  ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  В  частта  на 

актуалното  състояние,  това,  което  е  публикувано  във  вътрешната 

мрежа,  „участие  в  разработването  на  стратегии  и  анализи  за 

развитие  на  гражданските  политики,  както  и  в  изготвяне  на 

становища и даване на предложения до държавните институции“ – 

общо взето е написано в някакъв по-общ вид.

РОСИЦА МАТЕВА: Тук единственото изречение е „участие 

в  разработването  на  стратегии  и  анализи  за  развитие  на 

гражданските политики“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам други коментари.

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не разбрах,  госпожо Стефанова, каква 

е причината за отказа да регистрираме един човек.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Томов.

Заповядайте, госпожо Стефанова.

КРИСТИНА  ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  При  изпратения  е-

mail  за  проверка  към  "Информационно  обслужване"  АД 
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информацията,  която  ни  върнаха,  е,  че  от  деветте  лица  осем 

отговарят на тяхната проверка и едно не отговаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Стефанова.

Други въпроси? Не виждам, колеги.

Уважаеми колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни 

проект на решение.

Моля, гласувайте.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Бойчо  Арнаудов,  

Ерхан  Чаушев, Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 

Ганчева, Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова,  Метин Сюлейман,  Севинч Солакова,  Цветозар Томов); 

против –   2 (Александър Андреев, Росица Матева). 

Решението се приема.

Решението има № 5047-МИ.

Уважаеми  колеги,  сега  преминаваме  към  точка  седма  от 

дневния ред:

7. Разни.

Уважаеми колеги, има няколко въпроса в точка „Разни“.

Уважаеми колеги, както виждате, току-що при мен пристигат 

две преписки. Едната я предоставям директно на  госпожа Солакова, 

а другата отново ще я разпределя на  госпожа Солакова. Но искам да 

ви кажа, че ОИК-0916, а именно ОИК – Кърджали, с вх. № ЧМИ-06-

23  са  изпратили  упълномощените  членове  за  приемане  на 

бюлетините.

Заповядайте, госпожо Солакова. 

Моля, и следващият доклад е от Вас. Заповядайте.



48

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  само  да  ви 

докладвам  за  сведение  писмото,  което  получихме  последното  от 

изисканите от нас във връзка с изискванията към сградата, която да 

бъде предоставена на Централната избирателна комисия. То е с вх. 

№ ЦИК-04-02/5 от 17.05.2018 г. Докладвам ви го за сведение. То ще 

бъде предоставено на  госпожа Манолова, защото ще бъде част от 

общата  преписка  и  искането,  което  ще  отправим  до  министър-

председателя  на  Република  България  да  ни  осигури  подходяща 

сграда,  която  да  обезпечи  изпълнението  на  дейността  спокойно, 

безпроблемно и със съответната инфраструктура, която подобава на 

ЦИК.

Това е за сведение.

По повод на писмото, което е постъпило с вх. № ЧМИ-15-37 

от  17.05.2018  г.  –  дали  партиите,  които  не  са  регистрирали 

кандидати  за  кмет  в  частичните  избори,  могат  да  искат  да 

регистрират  застъпници.  Аз  отговорих,  разбирам,  че  и   господин 

Томов  е  отговорил,  че  такива  партии  не  могат  да  регистрират 

застъпници за участие в частичните избори за кмет, защото те са по 

принцип застъпници на кандидатските листи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Солакова.

Колеги, имаме ли други доклади? Нямаме.

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Свиквам следващото заседание във вторник, 22 май 2018 г. от 

10,30 ч.

(Закрито в 15,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Божидарка Бойчева
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