
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 642 

На  7  юни  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:  Румяна  Сидерова,  Метин 
Сюлейман

1.а. Доклади относно изплащане на възнаграждения на ОИК. 
Докладва: Мартин Райков

2. Доклади по писма. 
Докладва:  Румяна  Сидерова,  Владимир 
Пенев,  Катя  Иванова,  Севинч  Солакова,  
Емануил Христов

2.а. Доклади по жалби и сигнали. 
Докладва: Метин Сюлейман

3.  Доклад  относно  провеждане  на  обществена  поръчка  за 
самолетни билети. 

Докладва: Владимир Пенев
4. Доклади относно постановления на прокуратури. 

Докладва: Ивайло Ивков
5. Разни. 

Докладва: Ивилина Алексиева 



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева, Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 
Георги Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков, 
Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, 
Метин Сюлейман, Румен Цачев и Румяна Стоева-Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Йорданка  Ганчева, 
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Росица  Матева, 
Таня Цанева и Цветозар Томов. 

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

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на  7 юни 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 
Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения – 
докладчик госпожа Сидерова; т. 2. Доклади по писма с докладчици 
госпожа  Сидерова,  господин  Пенев,  госпожа  Иванова  и  госпожа 
Солакова; т. 3. Доклад относно провеждане на обществена поръчка 
за  самолетни  билети  –  докладчик  господин  Пенев;  т.  4.  Доклади 
относно  постановления  на  прокуратури   с  докладчик  господин 
Ивков; т. 5. Разни, в която точка, колеги, ще имам доста доклади и 
ви моля предварително да ме извините за това. 

Колеги,  имате  ли предложения за  изменение и  допълнение 
към   така  предложения  ви  дневен  ред?  –  Първи  беше  господин 
Райков. 
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МАРТИН РАЙКОВ: Предлагам нова точка „Доклади относно 
изплащане на възнаграждения на ОИК“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще 
бъде нова точка 1.а. 

Заповядайте, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ако  обичате,  да  ме  включите  в 

докладите по писма. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Христов. 
Заповядайте, господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в т. 1 от така предложения проект на дневен ред. И 
предлагам нова точка в дневния ред: доклади по жалби. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  благодаря, 
господин Сюлейман. Това ще бъде нова точка 2.а. 

Други предложения? – Не виждам. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

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

позволете ми два доклада. 
На  първо  място,  от  днешното  заседание  по  обективни 

причини отсъстват  господин Андреев,  госпожа Нейкова,  господин 
Томов,  госпожа  Ганчева,  госпожа  Матева,  госпожа  Цанева  и 
госпожа Стефанова.  По обективни причини ще закъснее господин 
Ивков. 
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И на второ място,  колеги,  бих искала да  ви докладвам вх. 
№ ЧМИ-01-24 от 6 юни 2018 г., публикувано във вътрешната мрежа 
в  моята  папка,  с  което  писмо  администрацията  на  президента 
приложено ни изпраща препис от Указ № 148 от 5 юни 2018 г. на 
Президента  на  Република  България,  с  който  указ  президентът 
насрочва  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Суходол,  община 
Главиница,  област  Силистра,  на  14  октомври  2018  г.  Колеги,  за 
сведение. 

Продължаваме  с  разглеждането  на  точка  първа  от  дневния 
ред: 

1.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 
помещения. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 

решение № 5043 – искане за отваряне на запечатано помещение в 
община Искър, област Плевен, с вх. № МИ-14-18 от 5 юни 2018 г. В 
този проект има една особеност. Искането касае абсолютно всички 
помещения, в които се съхраняват изборни книжа, като са изброени 
като отделни помещения, в които се съхраняват изборните книжа от 
изборите за президент и вицепрезидент – без вътре да са местните 
избори, и изборите за народни представители. Поради това аз не съм 
подготвила разрешение да се отварят тези две помещения, а  само 
останалите,  в които се намират в книжа от изборите за общински 
съветници  и  кметове  и  за  членове  на  Европейския  парламент  от 
Република България,  доколкото в първите два избора нямат право 
граждани на друга държава членка на Европейския съюз, да гласуват 
у нас. 

Виждате  решението.  Описала  съм  искането  изцяло,  а  в 
диспозитива липсват помещения № 4 и № 5. Решенията, както във 
вторник, са с абсолютно същото съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, имаме ли коментари? – Нямаме коментари. 
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 
на решение. 

Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14….
Уважаеми  колеги,  оказва  се,  че  при  гласуването  един  от 

колегите не е отчетен, затова ви моля да прегласуваме и тогава ще 
дам номера на решението. 

Режим на гласуване. 
Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов, 

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Уважаеми  колеги,  това  е  Решение  №  5069  и  с  оглед 
диспозитива с индекс ЕП/МИ. 

Моля, продължете госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докладвам  ви  вх.  №  МИ-14-17  – 

искане  от  кмета  на  община  Исперих  за  отваряне  на  помещения. 
Описани са подробно помещенията. Даваме разрешение за отваряне 
на помещенията така, както са описани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5070-ЕП/МИ. 
Моля продължете, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви искане с вх. № 14-19 от 

5  юни  2018  г.  от  кмета  на  община  Ивайловград  за  отваряне  на 
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помещения.  Описани  са  помещенията.  Даваме  разрешение  за 
отваряне на тези помещения, за които е направено искането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  проект  на 

решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 5071-ЕП. 
И продължете със следващия проект. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващият  проект  е  искане  за 

отваряне на помещения, с вх. № МИ-14-20 от 6 юни 2018 г., от кмета 
на  община  Силистра  господин  Юлиан  Найденов,  с  описани 
помещения. Виждате проекта – даваме разрешение за отваряне.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  проект  на 

решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5072-ПВР/ЕП/НС. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, има и национален референдум в 

същото помещение, но е от 2013 г. 
Засега тези са готови, но има и още. Защото в писмата някъде 

се дава отговор по част от въпросите и се искане отваряне за друга 
част от помещенията. Като станат готови, ще ги докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Не  приключваме  с  разглеждането  на  тази  точка.  Каквото 
стане готово в рамките на днешния ден, ще върнем към тази точка. 

Господин  Сюлейман,  и  вие  искахте  доклад  по  тази  точка. 
Заповядайте. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Да, благодаря. 
Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  НР-14-10  от  30  май  2018  г.  в 

Централната  избирателна комисия е  получено искане от кмета  на 
община  Рудозем,  област  Смолян,  за  отваряне  на  запечатано 
помещение,  което  се  намира  на  втория  етаж  в  общинската 
администрация  –  гр.  Рудозем.  В  това  помещение  се  съхраняват 
изборните  книжа  и  материали  от  произведения  референдум  на  7 
януари 2013  г.,  с  цел предаване  на  същите  на  Отдел „Държавен 
архив“ – Смолян. 

Тъй като в писмото няма уточнение за съхранение на други 
изборни  книжа  и  материали  дали  се  съхраняват  в  същото 
помещение,  аз  се  свързах  със  секретаря  на  община  Рудозем,  от 
когото разбрах, че в това помещение се съхраняват изборните книжа 
и материали от произведения референдум на 27 януари 2013 г. И във 
връзка  с  това  с  оглед  и  практиката,  която  вече  имаме,  не  е 
необходимо нарочно решение на Централната избирателна комисия. 

Приготвил съм писмо, с което указваме, че помещението се 
отваря със заповед на кмета, както и посочвам нашето Решение № 
103-НР от 4 януари 2013 г. – че отговорността за съхраняването на 
торбите и книжата от референдума се носи от кмета на общината. 
Проектът  на  писмо е  в  моята  папка  за  днешното  заседание,  като 
номерът  на  писмото  е  13135.  Погледнете  го.  Предлагам  по  този 
начин да отговорим на кмета на община Рудозем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложеното ни писмо. 
Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
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Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Приема се. 

Колеги, преминаваме към точка 1.а.: 
1.а.  Доклади  относно  изплащане  на  възнаграждения  на 

ОИК. 
Заповядайте, господин Райков. 
МАРТИН РАЙКОВ: Благодаря. 
С вх. № МИ-27-90 от 30 май 2018  г. е постъпило искане за 

изплащане на възнаграждение на общинската избирателна комисия – 
Асеновград. Поводът за тяхното заседание е уведомление, изпратено 
от  председателя  на  Общинския  съвет,   за  починал  общински 
съветник, и съответно за избирането на нов такъв. 

Към  протокола  са  приложени:  справка,  според  която  са 
присъствали председател, заместник-председател, секретар и  седем 
членове; има контролен лист и счетоводна справка. 

Моля да изплатим възнаграждението. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Владимир  Пенев, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Приема се. 

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка втора: 
2. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

писма, пристигнали от общините – само ще казвам входящия номер 
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–  с  информация  по  изпратеното  от  нас  писмо  за  достъп  до 
обществена информация: вх. № МИ-06-299/43 – това е информация, 
пристигнала от община Куклен; вх. № МИ-06-299/42 – информация 
от община Крумовград; вх. № МИ-06-299/41 – от община Мирково, 
Софийска  област;  от  община  Дулово  -  вх.  №  МИ-06-299/40;  от 
община  Кричим  -  вх.  №  МИ-06-299/39;  от  кмета  на  община 
Павликени с вх. № МИ-06-299/55; от кмета на община Хисар - вх. № 
МИ-06-299/44;  от  кмета  на  община  Златарица,  област  Велико 
Търново  -  вх.  №  МИ-06-299/45;  от  кмета  на  община  Главиница, 
област Силистра с вх. № МИ-06-299/47; вх. № МИ-06-299/48 – от 
кмета на Криводол, област Враца; вх. № МИ-06-299/49 – от кмета на 
община  Ловеч,  област  Ловеч;  вх.  №  МИ-06-299/55  от  кмета  на 
Луковит; вх. № МИ-06-299/51 от кмета на община Бяла Слатина. До 
тука входящите номера бяха с вата 5 юни 2018 г. 

С вх. № МИ-06-299/58 от 6 юни 2018 г. – от кмета на община 
Тополовград; вх. № МИ-06-299/57 пак от кмета на  Куклен вече на 
хартия; вх. № МИ-06-299/56 – от кмета на община Цар Калоян; вх. 
№ МИ-06-299/52 – подписано е от секретаря на община Ямбол; вх. 
№ МИ-06-299/61  –  от  кмета  на  община  Чипровци.  С  последното 
писмо ни уведомяват, че ще ни уведомят. Засега още не са събрали 
информацията, но бързат да отговорят в срока, който им дадохме. От 
Добричка, подписано от кмета на общината с вх. № МИ-06-299/59 и 
вх.  №  МИ-06-299/60  –  писмо  от  кмета  на  община  Маджарово. 
Всичките те са с дата 6 юни 2018 г. 

Искам  да  обобщя,  че  в  част  от  писмата,  там  където  са 
архивирани  по  правилата  на  архивите  книжа  от  предшестващи 
избори,  имаме отговор,  че  тъй като не  се  съхраняват  в общината 
материали от предшестващи избори, не могат да дадат отговор за 
избори преди 2014 г. В други общини, където не са архивирани тези 
материали,  са  дали тези отговори – където има или са  казали,  че 
няма. 
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Всичките  тези  писма  ще  отидат  в  тъй  нареченото 
„Регистърно деловодство“ без да е точно деловодство, но там където 
събираме тази информация за администриране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Когато получим 
информация  от  всички  общини  на  базата  и  на  наличната 
информация в комисията, вече ще имаме пълната база данни. 

Благодаря, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам готовност с още три решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете, 
госпожо Сидерова, с решенията по точка първа: 

1.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 
помещения. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искане  за  отваряне  на  запечатано 
помещение от кмета на Тополовград, с вх. № МИ-14-23 от 6 юни 
2018 г. Описани са помещенията, за които се иска отваряне и ние 
даваме  разрешение  да  бъдат  отворени  тези  помещения.  Имаше  и 
друго писмо, с което беше дадена информация за останалите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване така предложения ни проект на решение. 

Режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 5073. 

И взимам повод от последното преброяване на членовете на 
ЦИК  в  залата.  Макар  и  на  патерица,  да  честитим  на  господин 
Ивайло  Ивков  юбилея,  да  бъде  жив  и  здрав,  да  порасне  още по-
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голям,  умен  и  красив.  Щастие  на  него  и  на  цялото  семейство! 
(Ръкопляскания, оживление.)

Продължете, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Искане от кмета на община Върбица, 

област  Шумен,  за  отваряне  на  помещение,  където  се  съхраняват 
книжа от европейските избори през 2014 г., с вх. № 14-24. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Подлагам на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Това е Решение № 5074-ЕП. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Засега е това. Чакайте още. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
продължаваме със следващия докладчик по точка втора: 

2. Доклади по писма. 
Това е господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, по молба на колегата Матева 

ви докладвам проект за писмо, което би трябвало да е публикувано 
във вътрешната мрежа в моята папка. Да, публикувано е. Свързано е 
това  писмо,  то  е  отговор  до  старши юрисконсултите  в  Дирекция 
„ПОИД“,  отдел  „МАНИД“  в  Изпълнителна  агенция  „Главна 
инспекция по труда“ – София, във връзка с извършена проверка и 
дадени предписания, за което има Докладна записка на главния ни 
юрисконсулт Лилия Богданова с вх. № ЦИК-09-102 от 5 юни 2018 г. 

Фактически  с  това  писмо  уведомяваме  ИА  „Главна 
инспекция  по  труда“  за  предприетите  действия  в  изпълнение  на 
дадените предписания, срокът за което е 12 юни 2018 г., затова ви 
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моля, колеги, да одобрим този отговор на писмо и да го изпратим, за 
да уведомим за изпълнението на предписанията в срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване този отговор. 
Режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Предложението се приема. 
Продължаваме  със  следващия  докладчик  по  писма.  Това  е 

госпожа Иванова - заповядайте. 
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, по електронната поща 

на Централната избирателна комисия е постъпило запитване с вх. № 
МИ-06-313  от  6.06.2018  г.  от  господин  Иван  Адов  –  кмет  на  с. 
Мененкьово.  Същото  не  е  подписано  и  вероятно  е  изпратено  от 
личния  имейл  на  господин  Адов.  Аз  извърших  справка.  Той 
наистина е кмет на с. Мененкьово, което е в община Белово, област 
Пазарджик. 

Запитването е: „Като кмет на с. Мененкьово имам ли право 
на  граждански  договор  или  допълнителен  трудов  на  два  часа  в 
общината, който не се покрива с основните задължения като кмет.“ 

Уважаеми  колеги,  практика  е  в  Централната  избирателна 
комисия  да  не  се  дават  консултации  по  Закона  за  местното 
самоуправление и местната администрация. И въобще аз не смятам, 
че  Централната  избирателна  комисия  е  орган,  който  дава 
консултации. 

Моето  предложение  е  да  ви  докладвам  това  запитване  за 
сведение. 

В случай че Централната избирателна комисия прецени, да го 
препратим по компетентност на община Белово, макар че личното 
ми становище е, че компетентен да се произнесе по този въпрос  е 
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общинският съвет. Но както прецените. Аз лично ви го докладвам за 
сведение. Ако има предложение да се препраща по компетентност, 
неслучайно обърнах внимание, че същото не е подписано. Изписани 
са  имената  на  господина  и  е  посочен  телефонен  номер,  така  че 
предоставям  на  комисията  да  реши  как  да  процедираме  по  този 
въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  докладчикът  го  докладва  за  сведение.  Има  ли 

предложения? – Не виждам. Остава за сведение. 
Следващ докладчик е госпожа Солакова – заповядайте. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще започна първо 

с  една  покана  за  семинари.  Знаете,  че  в  папка  „Покани“  се 
публикуват и можете да се запознаете. 

Докладвам ви проекта на констативен протокол, който след 
нашето  одобрение  предлагам да  се  изпрати  до  Държавна  агенция 
„Архиви“  на  вниманието  на  господин Гетов,  който  отговаря  като 
длъжностно лице за Централната избирателна комисия. 

Знаете,  че  на  17  май  проведохме  среща,  на  която  бяха 
обсъдени въпросите, свързани с необходимостта от предприемане на 
съответните  действия  за  прилагане  на  Закона  за  националния 
архивен фонд в Централната избирателна комисия по отношение на 
учрежденския  архив,  чисто  административният,  който  се  създава 
откакто ЦИК е постоянно действащ държавен орган от 2014 г. 

Този  проект  на  констативен  протокол  ние  разгледахме  на 
работно заседание във вторник – 5 юни 2018 г. Имахме бележки. Тъй 
като  вчера бях  в  отпуск,  бях  помолила госпожа Богданова,  която 
изготви  проекта  на  констативен  протокол  с  отговорите,  тя  да 
съгласува  съответните  редакции  и  допълнения  с  колегите  Румен 
Цачев, Иванка Грозева и Румяна Сидерова. Предполагам, че такава 
консултация е извършена. 

Сега  във  вътрешната  мрежа  е  публикуван  проект  на 
протокол.  В  този  протокол  единственото  за  попълване,  което 
предлагам  на  вниманието  на  ЦИК,  е  в  т.  4  да  се  попълни,  че  в 
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Централната  избирателна  комисия  се  прилага  списъкът  на 
документите с посочени срокове за постоянно съхранение или друг 
срок, и тези които подлежат на постоянно съхранение и предаване в 
Централния държавен архив. Този списък е одобрен от председателя 
на  Държавна  агенция  „Архиви“  през  2012  г.  Този  списък  ние  го 
прилагаме и към настоящия момент нямаме друг документ и друг 
акт. 

В т. 2.1 – тя в момента след втората точка фигурира като т. 1 
– да стане т. 2.1. и се нуждае от прецизиране и уточняване какво 
разбираме под изборни книжа, защото ние в момента би трябвало да 
говорим  само  за  документи.  Затова  предлагам  както  тази  т.  2.1., 
може би и другите точки малко да се прецизират преди изпращането 
в Държавна агенция „Архиви“, с оглед на това,  че в Централната 
избирателна  комисия  с  оглед  на  прецизност  и  на  пълнота 
разполагаме и с документите в оригинал от проведени заседания и 
консултации  при  назначаване  на  съставите  на  секционните 
избирателни  комисии  и  в  страната  в  определени  хипотези,  освен 
СИК-овете извън страната. 

В  частта,  в  която  посочваме  актове  за  унищожаване  -  по 
спомен говоря, но мисля, че и 2014 г. имаме акт за унищожаване, 
който знаете след одобрение в Централната избирателна комисия се 
изпраща  на  Държавна  агенция  „Архиви“,  разглежда  се  на  тяхно 
заседание.  Законът  предвижда,  ако  те  в  двумесечен  срок  не  ни 
уведомят,  ние  можем  да  си  унищожим  документите,  но  в  общи 
линии ние винаги биваме уведомявани за разрешението и съгласието 
на проверочната комисия в Централния държавен архив. 

В  общи  линии  предлагам  да  не  губим  повече  време.  Да 
одобрим  така  представения  ни  проект  на  констативен  протокол, 
съставен за Централната избирателна комисия, да го прецизираме и 
да попълним това, което ви казах, ако сте съгласни. Да го изпратим. 
След  това  виждате,  че  този  протокол  подлежи  на  подписване  от 
длъжностното лице от Държавна агенция „Архиви“, което отговаря 
за  нас  и  тъй  като  тази  проверка,  въз  основа  и  на  срещата  в 
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присъствието  на  госпожа  Манолова,  документите  и  всичко  се 
проверява от същото това лице. 

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

предложения. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя  
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова), против – няма.  

Приема се. 
Моля, продължете. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  преди  23  април 

2018  г.  ние  с  протоколно  решение  одобрихме  образците  на 
декларации,  които  следва  да  се  подават  от  служителите  в 
администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  които  са 
задължени по Закона за противодействие на корупция и отнемане  на 
незаконно  придобитото  имущество.  Заедно  с  това  определихме 
длъжностното  лице,  което  да  събира  декларациите  в  Централната 
избирателна  комисия.  Това  е  госпожа  Лилия  Богданова  –  главен 
юрисконсулт.  И определихме длъжностите,  които са технически в 
администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  тъй  като 
такива декларации подават всички служители в администрацията, с 
изключение на техническите длъжности. 

Технически  длъжности  са  длъжностите  „машинопис“, 
„деловодител“,  „домакин“  и  „асистент  на  председателя  на 
Централната  избирателна  комисия“.  Или  при  доклада,  или  при 
изписването  сме  пропуснали  асистента  на  председателя  на 
Централната  избирателна  комисия  и  аз  предлагам  с  оглед  на 
важността на този въпрос и с оглед на това, че утре изтича срокът, в 
който  те  трябва  да  подадат  декларациите,  да  прецизираме  и  да 

15



допълним предишното протоколно решение и още един път да ги 
обявим като длъжности: „машинопис“, „деловодител“, „домакин“ и 
„асистент на председателя на Централната избирателна комисия“. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя  
Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Моля продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  вх. № ЦИК-02-25-

3  от  17  май  2018  г.  е  списък  на  служителите  от  Дирекция 
„Управление  на  собствеността“,  които  подпомагат  дейността  на 
Централната избирателна комисия, изпратен по искане на госпожа 
Манолова – директор на Дирекция „Администрация“. Знаете, за м. 
юни  възлагаме  определени  дейности  на  служители  от 
администрацията  на Народното събрание  и на  стенографите,  но с 
оглед на това, че Докладна записка с вх. № ЦИК-09-89 от 22 май 
2018  г.  на  госпожа  Манолова  -  директор  на  Дирекция 
„Администрация“,  съдържаше  един  списък,  който  по  наша 
преценка – разгледан и обсъден на работно заседание, се нуждаеше 
от  допълване,  прецизиране,  мотивиране  и  обосновка  както  на 
дейностите,  които  се  възлагат,  така  и  на  размерите  на 
възнагражденията  по  проектите  на  договорите.  Бяхме  възложили 
такава задача за изпълнение и на 28 май 2018 г. госпожа Манолова е 
изготвила в табличен вид предложение – оцветено доста приятно в 
хубави цветове, като картинка е – със съответна легенда за това, но 
нямаха готовността за внасяне нито на 29 май, нито на 31 май 2018 г. 

Цялата документация на 1 юни 2018 г. ми беше предоставена, 
вече  след  дните  за  заседания.  Поради  подлежащо  обсъждане  в 
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работен  порядък,  този  въпрос  беше  оставен  за  вторник  след 
заседанието  на  Централната  избирателна  комисия,  но  дейностите 
вече  се  изпълняват  за  този  месец  от  служителите  по  списъка  и 
стенографите, също по списък предоставен от госпожа Манолова. 

Ние го разгледахме на работно заседание на 5 юни 2018 г. Аз 
лично  не  съм  отбелязала,  че  има  забележки  към  направеното 
предложение от госпожа Манолова. Аз също нямам бележки. 

Затова ви предлагам да одобрим списъка на лицата, на които 
възлагаме  дейности за  изпълнение за  подпомагане на  работата  на 
Централната избирателна комисия от страна на Народното събрание, 
както  и  по  списъка  стенографи.  На  второ  място,  да  одобрим 
проектите  на  гражданските  договори,  предоставени  от 
администрацията,  за  служителите  от  Народното  събрание  от  една 
страна,  и  за  стенографите  от  втора.  И  разбира  се,  да  определим 
размера  на  възнаграждението,  а  заедно  с  това  и  дейностите,  така 
както са посочени от госпожа Манолова. 

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

предложения. 
Режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Това бяха вашите доклади, госпожо Солакова. 
Продължаваме със следващ докладчик – господин Христов. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз ще бъда съвсем кратък. 
Получили  сме  по  електронната  поща  официално  писмо  от 

„Информационно  обслужване“  АД  във  връзка  със  запитването  – 
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съпорт  на  Централната  избирателна  комисия.  Това  е  помощният 
орган, който събира всички въпроси и грешки, които се получават 
при търсене  на  информация,  тъй като един господин –  Красимир 
Трайков,  се  е  обърнал именно към  „Информационно обслужване“ 
АД  с  въпрос  и  е  подал  сигнал,  че  не  може  да  изтегли  дадена 
информация от нашия сайт. И му е отговорено от „Информационно 
обслужване“ АД, по-специално от господин Илия Горанов. Това е 
станало на 1 юни 2018 г. и е отговорено, че е имало збой в момента 
на информационната система Гугъл, който се ползва именно в тези 
случаи, във връзка с обработването на т.нар. капчер – това е кодът, 
който е с изкривени букви и цифри. Имало е проблем в определен 
момент  в  Гугъл,  тъй  като  е  подменял  самия начин на  обработка, 
който вече е оправен и е бил информиран, за което е било уведомено 
и лицето, но е препратил писмото и към  Централната избирателна 
комисия, тъй като става въпрос за нашия сайт.  

Обяснявам  това  нещо  само  за  сведение.  Отговорено  е  на 
лицето и не е необходимо друго действие. Остава за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря 
на господин Христов. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, с това изчерпахме точка втора. 

Продължаваме с: 
2.а. Доклади по жалби и сигнали. 
Заповядайте, господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  по  електронната  поща  на  Централната 

избирателна  комисия  чрез  ОИК – Девин,  сме  получили жалба  от 
госпожа  Корнелия  Нинова  –  председател  на  политическа  партия 
„БСП“, чрез техния юрисконсулт госпожа Аглика Виденова, с вх. № 
ЧМИ-15-54 от 5 юни 2018 г. 
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Жалбата е срещу решение № 311 от 28 май 2018 г. на ОИК – 
Девин, област Смолян, с което решение са обявени резултатите от 
изборите за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян. 

Жалбата я докладвам за сведение. Всеки един от вас, който 
иска  да  се  запознае  с  нея,  тя  е  качена  във  вътрешната  мрежа  за 
днешното  заседание  в  моята  папка ведно с  всички приложения и 
допълнения към жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Тя е 
до Административен съд. 

Заповядайте. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: (Без микрофон.)
Те са я изпратили в съда, както е редът. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Аз докладвам за сведение. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, госпожа Солакова – заповядайте. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  когато 

председателят на общинската избирателна комисия ми се обади по 
телефона,  аз  казах  на  госпожа  Алексиева,  че  ще  получим  такава 
жалба по електронната поща, а на нея й казах: „Трябваше само да ни 
уведомите, че има жалба“. И тя каза: „Ние вече я изпратихме“. Тя 
беше вече резолирана за сведение. 

Тази  жалба  е  изпратена  за  сведение  в  Централната 
избирателна комисия. Те бяха процедирали и както е по закон, бяха 
препратили жалбата до Административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  когато  жалбата 

влезе в Централната избирателна комисия, на всички ви е известно, 
че  моята  стая  е  срещу  деловодството  –  аз  бях  в  момента  на 
получаването. Бях много любопитна защо жалбата е насочена към 
нас. Имам право да прегледам преписките, които влизат. Всеки от 
нас  има  право  да  погледне.  И  се  свързах  с  председателя  на 

19



общинската  избирателна  комисия.  Попитах:  „Колега,  защо  сте  я 
изпратили  на  нас?  Жалбата  е  адресирана  до  Административния 
съд.“ –  „Ами  защото  така  ни  казаха  от  ЦИК“.  Не  каза  името  на 
колегата от ЦИК. 

Просто някой в момента – ето на микрофон го твърдя – иска 
да продължават тука на микрофон да се раздухват тези неща. Така, 
както и да е. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
продължаваме заседанието. Моля за тишина 

Уважаеми колеги, продължаваме с точка трета:
3. Доклад относно провеждане на обществена поръчка за 

самолетни билети. 
Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам докладна  записка 

на главния юрисконсулт Николай Желязков с вх. № ЦИК-09-104 от 6 
юни 2018 г. Докладната записка касае провеждането на обществена 
поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети и медицински 
застраховки за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни 
пътувания на членове на ЦИК,  служители от  администрацията  на 
ЦИК,  придружаващите  ги  лица  при  служебните  пътувания  в 
страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, 
свързани  с  пътуванията  –  хотелски  резервации,  настаняване  и 
трансфер“. Докладната записка  с всички приложения към нея, както 
и цялата документация за участие във възлагането на обществената 
поръчка, са публикувани във вътрешната мрежа в моята папка. 

Докладната записка съдържа подробна обосновка във връзка 
с вида на поръчката, която ще се провежда. Обосновката  на вида на 
процедурата се основава  на  разпоредбата  на чл.  21,  ал.  8,  т.  1  от 
Закона  за  обществените  поръчки,  т.е.  прогнозната  стойност  се 
определя  на базата на  действителната обща стойност на поръчките 
от  същия  вид,  които  са  възложени  през  предходните  12  месеца, 
коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, 
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които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагане 
на поръчката. 

Мисля,  че  е  достатъчно  подробна  обосновката.  Не  е 
необходимо според мене подробно да я излагам и в заседание, като 
разбира се, всеки от вас може и да се запознае докато докладвам  от 
публикуваните във вътрешната мрежа материали. 

Предлагам да одобрим приложената към докладната записка 
документация.  В  същата  са  извършени  корекции  спрямо 
документацията, при която е извършвана обществената поръчка през 
миналата година. Повечето от тези корекции бих ги определил  като 
технически, за прецизиране на текстовете на самата документация. 
Има  единствено  корекции  в  посока  на  доказване  на 
правоспособността и техническите и професионалните способности 
на  кандидатите,  като  в  някои  случаи  вместо  декларации  е 
предвидено представянето на сертификати, които да удостоверяват 
правоспособността и професионалните способности на кандидатите. 

Съществената  промяна  в  документацията  всъщност  касае 
методиката за оценяване. Като предложението е в случая имаме три 
критерия за оценка. Първият от които касае „таксата за обслужване 
при издаване на самолетните билети“. Този критерий е с най-голям 
дял  или  70  точки,  като  изрично  е  заложено  условие,  че 
предложеният размер на таксата за обслужване задължително трябва 
да  е  цяло  положително  число.  Знаете,  колеги,  че  в  предходната 
година имахме предложение, което се равняваше на нула лева. За да 
се избегне тази възможност да се предлага незаплащане на таксата, 
което очевидно след това се компенсира чрез други начини, най-вече 
отразяващи  се  върху  цената  на  билетите,  сме  заложили  условие 
„таксата да бъде цяло положително число“. 

Вторият  критерий  е  „такса  за  обслужване  на  един 
командирован при хотелски резервации в лева“. Този критерий е с 
максимум 20 точки, като отново е заложено условието „таксата да е 
цяло положително число“. 
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И всъщност е въведен един нов критерий, който представлява 
„допълнителни  предложения  от  участника,  които  ще  доведат  до 
подобряване на качеството или поевтиняване на услугата“. За този 
критерий  са  предвидени  10  точки.  С  този  критерий  се  оценяват 
допълнителни  предложения  от  участника,  които  ще  доведат  до 
подобряване  на  качеството  или  поевтиняване  на  услугата.  Ще  се 
оценяват конкретните предложения на участника, които по същество 
са  допълнителни  и  не  представляват  част  от  допълнителните 
изисквания на възложителя, но в същото време са пряко свързани с 
предмета на поръчката. 

Заложени са пет подпоказателя по този критерий, които са 
както следва: 

Участникът да е предложил допълнителни услуги, свързани с 
възстановяване  на  суми  по  частично  или  изцяло  неизползвани 
билети без глоба; възможности и условия за смяна на имена, дати на 
пътуване, маршрут без налагане на глоби и без доплащане; ползване 
на правителствени тарифи и други. 

Вторият подпоказател: участникът предлага на възложителя 
възможности за поевтиняване на услугата,  базирани на специални 
двустранни  и/или  тристранни  договори  с  авиокомпании  за 
използване на преференциални условия, като тези възможности са 
описани и са представени доказателства от участника. 

Третият подпоказател: участникът е представил иновативни 
организационни  и/или  технически  възможности,  водещи  до 
поевтиняване на услугата и/или повишаване на качеството. 

Четвъртият  подпоказател:  участникът  предлага  на 
възложителя  възможността  за  предоставяне  на  безплатни  билети 
и/или  хотелско  настаняване,  настаняване  в  по-висока  категория 
хотели  при  спазване  на  Наредбата  за  командировките  или  други 
съпътстващи услуги и е представил доказателства за това. 

И последният подпоказател: участникът е предложил система 
за управление на риска,  водещи до поевтиняване на услугата или 
повишаване  на  качеството,  като  в  случаи в  които  участниците са 
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направили  допълнителни  предложения  и  по  петте  показателя,  ще 
получат максималния брой точки по този критерий,  а  именно 10. 
Съответно  при  четири  показателя  –  7  точки,  при  два  или  три 
показателя – 5 точки, при един – съответно една точка. 

Струва ми се,  че е добре да възприемем предложението на 
колегите за въвеждането на този допълнителен критерий за оценка, 
за да може да се извърши при условията на по-голяма конкуренция 
оценка на предложенията на участниците. 

Направили сме и някои корекции в договора, който е част от 
документацията,  като  аз  бих  искал  да  обърна  внимание  на  най-
същественото:  възможността  Централната  избирателна  комисия 
едностранно, по нейна преценка и по начин, по който тя прецени, да 
извършва  проверки  за  изпълнението  на  договора,  съответно  за 
осигуряване  на  най-евтините  билети  и  най-евтиното  хотелско 
настаняване,  като  съответно  при  констатиране  на  повече  от  три 
случая,  в  които  не  е  налице  коректно  изпълнение  от  страна  на 
изпълнителя,  това  да  е  основание  за  предсрочно  прекратяване  на 
договора с едностранно едноседмично предизвестие. 

Предлагам ви да одобрим така предложената документация и 
да вземем решение, с което да открием възлагането на обществената 
поръчка, да одобрим обява за обществената поръчка, да определим 
за  отговорно  длъжностно  лице  Николай  Желязков  –  главен 
юрисконсулт,  и да  възложим на отговорното  длъжностно лице да 
публикува  обявата,  да  изпрати  до  регистъра  на  Агенцията  за 
обществени  поръчки  информация  за  публикуваната  в  профила  на 
купувача  обява  и  да  осъществява  дейностите,  свързани  с 
провеждането на обществената поръчка, включително и да приема 
документи за участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Пенев. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

23



Уважаеми колеги,  първо подлагам на гласуване проекта на 
решение за възлагане на обществената поръчка – за  откриване на 
процедурата. Колеги, гласуваме проекта на решение. 

Режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Румен Цачев).  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5075. 
И  колеги,  сега  подлагам  на  гласуване  всички  останали 

предложения на господин Пенев анблок. 
Режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Румен Цачев).  

Приемат се. 
Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка трета. 

Продължаваме с точка четвърта: 
4. Доклади относно постановления на прокуратури. 
Давам думата на господин Ивков. Упълномощавам госпожа 

Мусорлиева да води. 
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги,  докладвам вх.  № ПВР-09-48 от 

29.05.2018  г.  Това  е  постановление  за  спиране  на  досъдебно 
производство. Касае се за производство, което е образувано срещу 
едно лице за престъпление по чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс 
за упражнено избирателно право два пъти при един избор. Касае се 
за секция в чужбина. Лицето обаче не е установено. Въпреки това е 
назначена експертиза, чието заключение е установило, че подписът 
под съответния номер не е положен от същото лице, а от друго лице. 
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И поради това,  че  те  не  са  установили лицето  по  постоянния  му 
адрес, а от друга страна експертизата сочи за момента за липса на 
престъпно  деяние,  Районна  прокуратура  –  Ардино,  е  спряла 
производство. 

Докладвам  го  за  сведение  на  Централната  избирателна 
комисия. 

И ако  няма  коментари,  вх.  № ПВР-04-49  от  31.05.2018   г. 
Прокуратурата  в  Петрич  ни  изпраща,  че  по  наш  сигнал  и  наши 
писма е образувано производство за престъпление по чл. 311, ал. 1 
от  Наказателния  кодекс  във  връзка  с  чл.  26,  ал.  1  от  НК. 
Разследването  по  досъдебното  производство  е  възложено  на 
разследващ полицай в РУ – Петрич. И се прилагат писма, съответно 
№ ПВР-04-03-3  от  11.04.2017 г.  на  Главна  дирекция „Гражданска 
регистрация  и  административно  обслужване“  и  писмото  на 
Централната  избирателна  комисия  до  Районна  прокуратура  – 
Петрич, с което  са сезирани. 

Също за сведение на Централната избирателна комисия. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Сидерова по: 
1.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви още 

едно  искане  за  отваряне  на  помещения.  Аз  съм  преценила,  че  е 
искане, тъй като в т. 4 от писмото на кмета на Лом, получено с вх. № 
МИ-05-299/54,  е  отбелязано,  че  нямат  достъп  до  помещението,  в 
което се съхраняват книжа от местните избори през 2015 г. Поради 
това предлагам да вземем решение за отваряне,  а да не чакаме да 
дойде още веднъж искане след една седмица. 

И  ви  предлагам  проект,  който  е  с  №  5047,  с  който  сме 
разрешили отварянето на описаното помещение в т. 4 от писмото на 
кмета на община Лом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 
на решение. 

Режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Уважаеми колеги, това е Решение № 5076-МИ. 
Продължете, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докладвам  ви  едновременно  две 

писма от Столична община с вх. № ПВР-07-3 и № ПВР-07-2 от 6 
юни 2017  г., с които Столична община ни уведомява, че по искане 
на Прокуратурата и  на разследващите органи е отваряла изборни 
помещения и ни изпраща констативните протоколи. 

Това е само за сведение. 
И ви докладвам писмо с вх. № МИ-06-299/38 от 5 юни 2018 г. 

от Столична община в отговор на нашето искане за предоставяне на 
информация по реда на Закона за достъп до обществена информация 
относно гражданите на други държави членки на Европейския съюз, 
гласували в изборите от 2007 г. насам. 

Надълго  и  нашироко  ни  отговарят  със  съдържанието  на 
Изборния кодекс, правата и въз основа на кои текстове от закона се 
създават  избирателните  списъци,  кои  са  органите,  които  създават 
избирателните списъци Част ІІ. Уведомяват ни, че декларациите се 
съхраняват  за  следващите  избори  за  общински  съветници  и  за 
кметове  от  съответната  общинска  администрация  и  не  ни  дават 
никакъв  отговор.  Никакъв  отговор  колко  души  са  включени  в 
избирателните  списъци,  а  Столична  община  трябва  да  има  тази 
информация.  Ние  знаем,  че  имат,  защото  по  други  поводи сме  я 
изисквали и получавали. 

Аз ви предлагам да им изпратим едно напомнително писмо, 
че искането е по Закона за достъп до обществена информация и са 
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длъжни да отговорят на гражданите, подали това искане, както и да 
изпратят  отговор  до  тях  и  до  нас,  така  както  сме  отговаряли  на 
всички общини. Но да им изпратим едно напомнително писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, гласуваме. Режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 2 (Емануил Христов, 
Мартин Райков).  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с последната точка:
5. Разни. 
Тук са моите доклади. Както ви казах в началото, ще бъдат 

малко повече. 
Колеги, на първо място ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-

87  от  6.06.2018  г.  Това  е  писмо  от  офиса  на  госпожа  Габриел. 
Офисът на госпожа Габриел има удоволствието да ни уведоми, че 
госпожа Габриел принципно приема поканата за участие във форума 
във Вилнюс на 6 септември 2018 г. в посочения в писмото слот. 

Уважаеми колеги, във връзка с това писмо ви предлагам да 
изпратим  писмо  до  АСЕЕЕО,  за  да  ги  информираме  за  това 
принципно съгласие. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  против  –  1  (Мария 
Мусорлиева).  
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Предложението се приема. 
Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Съвсем кратък отрицателен вот. 
Да  припомня,  че  по  принцип  бях  против  да  бъде  канена 

госпожа  Габриел  на  форум  на  унгарска  неправителствена 
организация. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  На  следващо 
място, колеги, ви докладвам във връзка с изх. № ЦИК-00-509 от 29 
май 2018 г.,  че  във вътрешната мрежа е  публикувано писмо с  № 
ЦИК-00-525  от  6.06.2018  г.  от  служител  на  „Информационно 
обслужване“  АД.  Към  днешна  дата,  колеги,  ви  докладвам  за 
сведение и запознаване, като работната среща, която ще проведем, 
ще ни даде повече яснота относно така направеното предложение. 

Уважаеми  колеги,  моля  ви  за  последващо  одобрение  на 
писмото,  изпратено  до  главния  директор  на  ГД  „ГРАО“  и  до 
господин  Филипов  –  изпълнителен  директор  на  „Информационно 
обслужване“ АД,  по повод съвместна среща,  която да  се  проведе 
свързана с криптотула на Европейската комисия. 

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  току-що  проведеното 

гласуване бих искала да ви докладвам за сведение вх. № ЕП-00-1 от 
5.06.2018 г.,  с което  „Информационно обслужване“ АД писмено е 
потвърдило участието в тази среща. Както и да ви информирам, че 
след  направена  връзка  с  ГД  „ГРАО“  и  с  „Информационно 
обслужване“ АД, срещата е определена за понеделник от 10,30 ч. Ще 
ви подсетя за това и посредством вашите имейли. 
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Уважаеми колеги, във връзка с криптотула бих искала да ви 
докладвам  вх.  №  ЦИК-07-10-20  от  6.06.2018  г.  Колеги,  това  е 
преводът  на  огромния  материал,  който  дойде  по  линия  на 
Европейската  комисия.  Моля  ви  за  предстоящата  среща  да  се 
подготвим по този материал. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  малко  по-сериозните 
доклади.  Във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка  за  предходно 
заседание беше публикуван вх. № ЦИК-07-4-9 от 5.06.2018  г. Това е 
преводът на информацията, която изследователката госпожа Молас е 
подготвила  за  България  и  която  ще  бъде  публикувана  в  тяхното 
издание, свързано с изследването. 

Колеги,  миналия  път  това  беше  преписка,  която  е 
разпределяна  до тук на  госпожа Ганчева  и  господин Андреев,  но 
поради факта, че те отсъстват, поех аз да ви я докладвам.  

Запознах  се  от  предходното  заседание  досега  с 
предоставената  ни  информация.  Първо,  бих  искала  да  ви 
информирам, че това не е цялата информация,  която  Централната 
избирателна комисия е предоставяла във връзка с това изследване, а 
е една кратка, съкратена информация – т.нар. „Фиш за България“, 
който  се  планира  да  бъде  представен  в  окончателния  доклад  на 
проучването за  дистанционно гласуване.  Тук и  госпожа Сидерова 
също участва. 

Колеги,  след  като  прегледах  така  изготвения  материал,  ви 
предлагам следните корекции: 

На  първо  място  при  „Вид  избори“  да  уточним  т.нар. 
консултации. 

Уважаеми  колеги,  на  второ  място,  по  отношение  на 
„Избирателна  система“,  описана  като  пропорционална  за 
Европейски парламент, в национален парламент, местни общински 
съвети,  и  мажоритарна  за  президентски  и  кметски  избори  –  тук 
предлагам да направим пояснение, че все пак е пропорционална с 
възможност за един преференциален вот. 
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По отношение на рубрика „Гласуване лично в чужбина“, тире 
първо  –  заявлението  трябва  да  бъде  подадено  до  25  дни 
предварително, да уточним, че това е заявлението за откриване на 
избирателни секции извън страната. По същия начин, колеги, и по 
отношение  на  гласуването  в  друг  район  –  там  където  пише,  че 
заявлението трябва да бъде подадено 14 дни предварително и  че 
това може да се направи онлайн, изразът „това може да се направи 
онлайн“ да отпадне. 

Колеги,  не съм преглеждала данните с  активността.  Ще ги 
прегледам още веднъж. Но в рубрика „Някои данни“ – гласуване от 
чужбина  в  изборите  за  национален  парламент  през  2017  г., 
съществува  рубрика  „Електорат  в  чужбина  и  подадени  гласове“, 
като  там е  изчислена  избирателна активност и  процент от  общия 
брой гласове…(Реплики.)

Колеги, нека само да си довърша. Мисля, че тези рубрики са 
некоректно подадени като информация. Затова там правя и бележка. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.) 

Отпада  изречението  тук  онлайн,  защото  тези  заявления  за 
гласуване по настоящ адрес не се подават онлайн. 

Колеги,  това  видях  като  корекции,  които  следва  да  бъдат 
направени  в  този  Фиш,  и  ви  предлагам  да  отговорим  с  писмо,  в 
което  да  посочим  тези  корекции.  Ако  имате,  някакви  други 
предложения? (Реплики.)

И както господин Цачев допълва, да посочим, че все пак в 
България могат да бъдат произведени и избори за Велико Народно 
събрание. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване такъв отговор. 
Режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Мария Мусорлиева,)  
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Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, докладвам преписка, която е на доклад на 
господин Томов. Мисля, че и в днешната мрежа имаме част от нея, 
но основният доклад е от заседанието на 29 май 2018  г. 

Уважаеми  колеги,  това  са  предложенията  на  Обществения 
съвет.  Вие  знаете,  че  дълго  време  тяхната  активност  не  беше 
отразявана  на  нашата  интернет  страница.  Това  са  техните 
предложения какво да се публикува на интернет страницата ни. 

Уважаеми колеги, ще ви предложа да вземем следния проект 
на решение: На интернет страницата по рубрики, така както те са 
предложили, да бъдат публикувани само онези материали, които са 
внесени в Централната избирателна комисия. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Мария Мусорлиева,)  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  да  обърнем  внимание  на  Обществения 

съвет своевременно да предоставят за публикуване протоколите от 
своите заседания на нашата интернет страница. 

И  уважаеми  колеги,  в  преписката  на  господин  Томов  за 
днешното  заседание  са  препубликувани  идейни  предложения  за 
проекти. Това е преписка с вх. № ЦИК-12-8 от 5 юни 2018 г. Колеги, 
това е пакет от идейни предложения за проекти за подобряване на 
изборния  процес  в  България.  С  други  думи  представителите  на 
Обществения съвет ни предлагат сфери на дейност, в които могат да 
подпомогнат дейността ни. Във връзка с това те са поискали и среща 
с Централната избирателна комисия, за да представят накратко тези 
свои  предложения,  пък  и  ние  да  видим  дали  тези  предложения 
отговарят на нашите нужди и дали можем да си съдействаме. 
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Колеги,  аз  ви  предлагам  тази  среща  да  я  проведем  след 
заседанието във вторник. 

Режим на гласуване на това предложение. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма. 

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  постъпил  въпрос  и 

предложение от Централната избирателна комисия на Хърватска и 
във  връзка  с  постъпила  преписка  от  Секретариата  на  A-WEB  по 
отношение на излъчване на член в Работната група за промяна на 
устава на A-WEB от органите за управление на избори от държавите 
членки  на  Европейския  съюз,  а  именно  онези,  които  участват  в 
Изпълнителното бюро на A-WEB, ви предлагам да отговорим, като 
изразим  желанието  и  съгласието  на  Централната  избирателна 
комисия на Република България да участва в тази работна група. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  както  обсъдихме  в  работен  порядък, 

предлагам въз основа на докладна с вх. № ЦИК-09-95 от 28.05.2018 
г.  от  госпожа  Манолова,  ние  да  одобрим  обявата  за  подбор  за 
заемане  на  длъжността  „Главен  специалист-домакин  в  звено 
„Финансово-счетоводна  и  стопанска  дейност“,  като  начинът  на 
провеждане на подбора бъде подбор по документи и интервю, но да 
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останат  останалите  изисквания  на  длъжността  такива,  каквито  са 
били досега. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова),  против – 3 (Владимир Пенев, Емануил Христов, Мария  
Мусорлиева).  

Предложението се приема. 
Колеги, имаме ли други доклади за днес? – Не виждам. 
С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна  комисия,  като  свиквам  следващото  заседание  във 
вторник, 12 юни 2018 г., в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова
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Стенограф:
Цвета Минева  
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