
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 644 

На  14  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,  Владимир  
Пенев

2. Доклади по писма. 
Докладват:  Румяна  Сидерова,  Владимир  
Пенев, Севинч Солакова, Ивайло Ивков

3. Разни. 
Докладва: Ивилина Алексиева

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

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов, 
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова 
и Таня Цанева. 



Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 14 юни 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 
Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения с 
докладчици господин Пенев и госпожа Сидерова; т. 2. Доклади по 
писма с докладчици господин Пенев, госпожа Сидерова и госпожа 
Солакова; и т. 3. Разни с докладчик аз.  

Колеги,  моля  за  вашите  предложения  за  изменение  и 
допълнение  в  така предложения дневен ред? – Уважаеми колеги, 
няма предложения за изменение и допълнение на така предложения 
дневен ред, поради което, колеги, го подлагам на гласуване. 

Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Георги  Баханов,  

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

Колеги, дневният ред е приет. 
Преди  да  преминем  към  точка  първа,  бих  искала  да  ви 

уведомя, че от днешното заседание по обективни причини отсъстват 
господин  Андреев,  госпожа  Нейкова,  госпожа  Ганчева,  госпожа 
Цанева, господин Арнаудов и госпожа Стефанова. 
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Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 
дневния ред: 

1.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 
помещения.  

Първият  докладчик  в  залата  е  госпожа  Сидерова  – 
заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колеги,  този  път решенията  са  по-
малко. 

Докладвам ви преписка с вх. № МИ- 14-33 от 13 юни 2018 
г. – искане от кмета на община Струмяни, за отваряне на помещение, 
в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  община 
Струмяни във връзка с наше писмо с № МИ-06-297 от 22 май 2018 г. 

Виждате проекта на решението, който е с № 5057. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Георги  Баханов,  

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

Уважаеми колеги, това Решение № 5084. 
Моля, продължете със следващите доклади. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Искане с вх. № МИ-14-32 от 12 юни 

2018 г. от кмета на община Аксаково, област Варна, за отваряне на 
запечатаното  помещение.  То  е  посочено  в  искането  конкретно  и 
също и в решението. Останалите условия, както виждате, са същите. 

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

ни проект на решение. 
Режим на гласуване. 
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Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Георги  Баханов,  
Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5085-ЕП. 
Продължете, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващото  искане  е  от  кмета  на 

община  Стара  Загора  с  вх.  №  МИ-06-299/88,  за  отваряне  на 
запечатано помещение, в което се съхраняват материали и книжа от 
изборите  за  Европейски  парламент  и  за  общински  съветници  и 
кметове, съответно през 2014 г. и 2015 г. Проектът е с № 5054. 

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

решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Георги  Баханов,  

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

Колеги, това е Решение № 5086-ЕП/МИ. 

Продължаваме със следваща точка от дневния ред: 
2. Доклади по писма. 
Първи докладчик в залата е госпожа Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх.  № ЦИК-04-01-38 от 13 юни 2018 г.  Това е  писмо от 
временно управляващия нашето посолство в Атина. С писмото ни 
изпращат 19 броя бюлетини от парламентарните избори, проведени 
на 18 декември 1994 г. (според мене не е декември, а ноември), и от 
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изборите  за  Европейски  парламент  на  20  май  2007   г.  –  18  броя 
бюлетини,  с  оглед  на  тяхното  искане  за  унищожаване  на  тези 
бюлетини.  Ние  ги  помолихме  да  изпратят  образци   за  Музея  на 
София. Ние им изпратихме писмо и те сега ги изпращат. Ако някой е 
забравил как са изглеждали бюлетините през 1994  г., може да ги 
види – раирани са, една зелена и от други партии. 

Това е за сведение. 
Освен това предлагам да изпратим бюлетините на Музея на 

София.  Вие знаете,  че там съществува такава традиция и събират 
такава сбирка. 

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

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Георги  Баханов,  

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

Предложението се приема. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Докладвам  писмо  с  вх.  № МИ-06-

299/90 от община Разград, в изпълнение на писмо № МИ-06-297 от 
22 май 2018 г. с информацията,  която е изпратена на заявителите и 
също до нас. 

Вх.  №  МИ-06-299/76  от  8  юни  2018  г.  –  писмо  от 
длъжностното лице по Закона за достъп до обществена информация 
в община Свиленград, с което също ни изпращат информация. 

Всички  писма,  което  докладвам,  са  с  тази  информация  по 
това писмо № МИ-06-297 от 22 май 2018 г.: 

Вх.  №  МИ-06-299/89  –  писмо  от  кмета  на  община  Варна, 
район „Владислав Варненчик“, с информация. 
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Вх. № МИ-06-299/92 от 12 юни 2018 г. – писмо от община 
Свиленград.  Извинявайте,  без  да  искам,  два  пъти  докладвам 
Свиленград, защото дойде два пъти по електронната поща. 

Вх. № МИ-06-299/95 от 13 юни 2018 г. – писмо от кмета на 
община Сандански. 

Вх. № МИ-06-299/96 от 13 юни 2018  г. – писмо от кмета на 
община Ценово, община Русе. 

Вх. № МИ-06-299/97 от 13 юни 2018  г. – писмо от кмета на 
община Елена, област Велико Търново. 

Вх. № МИ-06-299/91 от 12 юни 2018  г. – писмо от секретаря 
на община Мизия. Това е допълнителна информация към дадената 
вече веднъж. 

Вх. № МИ-06-299/98 от 13 юни 2018  г. – писмо от Столична 
община,  която  след  нашето  напомняне  ни  отговаря,  че  ще  ни 
отговорят  областният  управител  и  кметовете  на  райони.  Те  не 
считат, че са длъжни, тъй като те отговаряли по ЗДОИ. От общината 
не считат, че са длъжни да съберат информацията и да ни изпратят 
отговора. 

Вх. № МИ-06-299/94 от 13 юни 2018  г. – писмо от кмета на 
община  Левски,  област  Плевен.  Писмото  обаче  не  е  с  пълната 
информация.  В  писмото  ни  обясняват,  че  били  унищожени 
декларациите по чл. 408, ал. 1 и чл. 395, ал. 1 от Изборния кодекс – 
това е за чуждите граждани, тъй като нямали задължението  да ги 
съхраняват. Затова аз предлагам да им напишем едно писмо – има го 
в моята папка, с което им обясняваме, че задължението да запазят 
тези  писма  е  на  кметовете  на  общини,  съгласно  разпоредбите  на 
чл. 359, ал. 2 и 3, и чл. 408, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс. Затова да 
си  довършат  информацията  като  отворят  помещенията  и  извадят 
избирателните списъци. В тях ги има вписаните граждани, ако има 
такива. Ако няма, ще ни отговорят, че няма. 

Предлагам  ви  да  им  изпратим  това  писмо.  Може  би  са 
забравили,  че  срокът  на  европейските  избори  е  пет,  а  не  четири 
години. Затова механично е даден този отговор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Георги  Баханов,  

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

Предложението се приема. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: И писмо с вх. № МИ-06-299/99 от 13 

юни  2018   г.  от  кмета  на  община  „Родопи“,  област  Пловдив,  с 
информация. 

И писмо с вх. № МИ-14-29/1 от 13 юни 2018  г. от кмета на 
община Ковачевци – Перник. То е уточняващо към предишно тяхно 
писмо  в  кои  помещения  се  съхраняват  книжата,  но  ние  сме  го 
включили  в  нашето  решение,  още  тогава  сме  съобразили.  Сега 
просто изпращат уточнението. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря. 
Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа  Солакова  – 

заповядайте. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам  първо 

постъпили документи – доколкото виждам, всичките са постъпили 
по  електронната  поща,  по  обявата  за  свободната  длъжност  в 
Централната  избирателна  комисия  –  специалист-домакин. 
Предлагам  да  уточним  реда  за  информирането  на  Централната 
избирателна комисия, като постъпилите заявления да се завеждат в 
специалния  регистър  при  длъжностното  лице,  което  отговаря  за 
човешките  ресурси,  и  на  ЦИК  да  се  предоставя  своевременно 
информация,  както и за  всяко заседание в табличен вид:  както за 
постъпилите  документи,  и  за  бележки,  ако  има  по  тях,  за 
необходимост от предприемане на действия – за  всичко, свързано 
със събирането на документите и заявленията за кандидатстване. 
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Да не ви ги изчитам – те са доста много на брой. Ако сте 
съгласни с този ред,  да се предоставят  на администрацията,  за  да 
може да се обобщава тази информация и да се предоставя на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 
виждам възражения. Това ще бъде редът. 

Продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви две писма от 

АСЕЕЕО с вх. № ЦИК-07-97 от 13 юни 2018 г. с получен превод с 
вх. № ЦИК-07-97/1 от днешна дата, ЦИК-99-168-1 от 14 юни 2018  г. 
То  е  към  самото  писмо  по  електронната  поща  на  английски  от 
организацията. Става дума и ни уведомяват да преведем дължимата 
сума като членове на Асоциацията. Посочената сума е в размер на 
1800 евро. Изпратили са предварително и фактура, а в предишното 
писмо са посочили и съответните банкови сметки. 

Предлагам  да  одобрим  изплащането  на  членския  внос  и 
възложим на счетоводството за изпълнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване. 

Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Георги  Баханов,  

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

Предложението се приема. 
Моля, продължете. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № МИ-06-322 от 13.06.2018  г. от община Дупница. Ако 
си спомняте, ние бяхме напомнили на общините при изготвянето на 
предложението  за  проектобюджет  за  2018  г.  да  имат  предвид 
разходи  за  местни  референдуми,  ако  такива  евентуално  се 
предполага,  че  ще  бъдат  произведени,  както  и  средства  за 
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командировъчните  на  членовете  на  общинските  избирателни 
комисии.  Напомнихме,  че  следва  своевременно  да  предприемат 
действия, за да може в малко по-спокойна обстановка да предвидят 
съответните средства за предстоящите редовни избори през 2019 г. – 
за Европейски парламент и местни избори. 

От община Дупница са ни изпратили своето предложение за 
редовните избори през 2019  г. Аз ви предлагам да уточним, че тези 
средства – така планирани, мотивирани – те следва да представят 
при изготвянето на проектоплан-сметката за съответния вид избор 
през  2019 г.,  а  в  проектобюджета,  който следва да  представят  по 
съответната бюджетна процедура за 2019 г. за включване в бюджета 
за годината, това са средствата за местни референдуми, както и за 
командировъчните   средства  на  членовете  на  общинската 
избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване такъв отговор. 
Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (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, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  напомням,  че  в  папка 

„Покани“ има покани за семинари,  моля да се запознаете. 
Докладвам  ви  за  сведение  фактура,  получена  в  ЦИК,  от 

Центъра за градска мобилност по съответния договор, с вх. № ЦИК-
99-163 от 12 юни 2018 г. Мисля, че само за сведение трябва да се 
докладва и да се предостави на счетоводството по изпълнението на 
договора, както и на съответното длъжностно лице, което отговаря 
за изпълнението на конкретния договор. 
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Връщам  обратно  на  доклад  една  наша  стара  преписка,  по 
която трябваше да се предостави информация своевременно, преди 
изтичане на срока на 11 юни т.г.,  за попълване и предоставяне на 
информация  във  връзка  с  предстоящата  инвентаризация  на 
информационни и комуникационни ресурси в учрежденията. Това е 
по писмо № ЦИК-00-483 от 4 май 2018 г. Във връзка с тази преписка 
ние  упълномощихме  госпожа  Тихолова  като  отговорното 
длъжностно лице от администрацията на Централната избирателна 
комисия, да получи съответния достъп и да попълни и предостави 
информация,  която  Централната  избирателна  комисия  разбира  се 
трябва да одобри. 

Във връзка с това, тъй като в срока това не беше изготвено, 
на 12 юни след заседанието е изготвена информация с вх.№ ЦИК-09-
107  от  12  юни  2018  г.  от  госпожа  Тихолова.  Тя  е  съгласувана  с 
госпожа Манолова и Николай Желязков – главен юрисконсулт. По 
отделните документи, по които се иска такава информация, в случай 
че е налична, да бъде предоставена – виждате, Веселина Тихолова е 
отразила с  какви вътрешни актове в  ЦИК разполагам,  с  какви не 
разполагаме и кои не е задължително или е необходимо да бъдат 
разработени. 

Тъй  като  до  11-12-ти  не  беше  предоставена  и  съответна 
парола и  потребителско  име от  Агенцията  и  тази  фирма,  която  е 
спечелила обществената поръчка – „Стемо“ ООД, тази информация 
разбира се все още не е предоставена.  Сега писмо от  Държавната 
агенция  „Електронно  управление“  е  постъпило  едновременно  с 
предоставено потребителско име и парола след тази информация, с 
вх. № ЦИК-00-537. 

Пак във връзка с инвентаризацията получихме още едно с вх. 
№  ЦИК-00-504-2  от  13.06.2018  г.  и  поради  факта,  че  вчера  сме 
получили  потребителското  име.  На  12-ти  вечерта  сме  получили 
информацията  от  ИКТ-специалиста,  Централната  избирателна 
комисия не е имала време в работен порядък да обсъди  получената 
информация,  да  одобри  обема  на  изпращане  на  „Електронно 
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управление“, както намирам за необходимо малко по-внимателно да 
се  запознаем  и  с  последното  писмо  от  Държавната  агенция 
„Електронно управление“, докладвам ви ги за сведение  и предлагам 
на  работно  заседание  на  работна  група  Общи  въпроси,  да  бъдат 
обсъдени всички тези писма и информацията от Веселина Тихолова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
(Реплики.) 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, да, уточнихме. Не 
става  дума  за  Работна  група  „Общи  въпроси“  към  Европейската 
комисия, а към Централната избирателна комисия и ще се съберем. 

Докладвам  ви  за  сведение  вх.  №  ЦИК-090108  от  13  юни 
2018 г. Това е във връзка с изменение в правила във връзка с пътната 
карта  за  изпълнение  на  Стратегията  за  развитие  на  електронното 
управление. Администрацията ни уведомява, че не е необходимо да 
бъдат предприемани допълнителни действия в тази връзка. 

Постъпила е една докладна записка с вх. № ЦИК-09-110 от 
13 юни 2018  г. Тя е изготвена от Николай Желязков с предложение 
във  връзка  с  получаване  на  достъп  и  по  електронен  път  за 
снабдяване със свидетелства за съдимост, удостоверения от органи 
по  приходи  и  т.н.  във  връзка  с  процедурите  за  обществените 
поръчки.  Предлагат  да  упълномощим Николай Желязков – главен 
юрисконсулт,  и  Милена  Радославова  –  юрисконсулт  в  Дирекция 
„Администрация“, да получават по електронен път с квалифициран 
електронен подпис тези документи – така изброени и в докладната 
записка. 

Уточняват,  че  не  сме  вписани  в  Системата  за  електронни 
служебни свидетелства в Министерството на правосъдието, но след 
проведен  разговор  са  разбрали,  че  трябва  да  имаме  писмо  до 
министъра  на  правосъдието  с  такова  искане,  като  посочим  и 
упълномощените служители. 

Предлагам  да  изпратим  писмото  до  министъра  на 
правосъдието така както е изготвено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Владимир  Пенев,  

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

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, връщаме към точка първа:  
1.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ НС-14-10 от 1 юни 2018 г. Писмото е от областния управител на 
област Габрово. С него се иска разрешаване на достъп до запечатано 
помещение на Областна администрация – Габрово, находящо се на 
партерния етаж в административната сграда на ул.  „Бодра смяна“ 
№ 3, гр. Габрово, което е определено за съхраняване на изборните 
книжа и материали от произведените предсрочни избори за народни 
представители на 12 май 2013 г. 

Искането е с цел, тъй като е изтекъл срокът за съхранение на 
тези книжа,  с цел извършване на съответната експертиза, предаване 
на „Държавен архив“ на ценните книжа, съответно унищожаване на 
неценните книжа. 

След извършена служебна проверка е потвърдено, че в това 
помещение се съхраняват само тези книжа. 

Изготвен е проект за решение за разрешаване отварянето на 
запечатаното  помещение.  Предлагам  да  разрешим  достъпа  до 
запечатаното помещение. Този достъп да се осъществи по реда на 
т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК. 

12



За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 
протоколи  съобразно  изискванията  на  т.  21  от  същото 
Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК. 

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните 
лица от администрацията и от съставените протоколи да се изпратят 
на ЦИК, а след предаване на книжата от произведените през 2013 г. 
избори  за  народни  представители  в  отдел  „Държавен  архив“  и 
съответно унищожаване на останалите книжа и материали,   да се 
изпрати  на  ЦИК  информация,  съдържаща  основанието  и  реда  за 
отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната 
комисия, както и данните за унищожаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми 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, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  
против – няма.  

Уважаеми колеги, това Решение е № 5087-НС. 
С това приключихте докладите си по тази точка. 

И господин Пенев, моля продължете по точка втора: 
2. Доклади по писма. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ ЦИК-09-106 от 12 юни 2018  г.  Публикувана е във вътрешната 
мрежа в моята папка за днешното заседание.  Преписката съдържа 
извършения  от  служителя  в  администрацията  главен  експерт 
„Връзки с обществеността“ Цветомира Жекова, анализ на дейността 
по обезпечаване на командировките в страната и в чужбина. В него 
се  съдържат  констатации,  препоръки  и  изводи  –  конкретни  и 
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практически,  от осъществяваната през последните няколко години 
дейност – международна,  и обезпечаването  на командировките на 
членовете на ЦИК в чужбина. 

Докладвам  го  за  сведение  и  запознаване.  Има  ценни 
констатации вътре, които можем да съобразим при по-нататъшната 
си дейност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Моля, продължете. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Докладвам преписка с вх. № ЦИК-07-

98 и вх. № ЦИК-07-98/1, което е преводът всъщност на документа. 
Първоначално документът е постъпил по електронната ни поща на 
от 13 юни 2018  г., преводът е от днес. 

Касае се за едно писмо до Централната избирателна комисия, 
с  което  ни  канят  да  извършим  актуализация  на  данните  за 
Централната  избирателна комисия в Базата  данни за  Централна и 
Югоизточна  Европа –  2019  г.,  в  която  са  публикувани данни за 
Централната избирателна комисия. Посочени са текущите данни за 
регистрацията, които според мене са верни. 

Има  две  възможности.  Едната  е  да  потвърдим,  че 
информацията  е  вярна  и  актуална.  Другата  е  да  заявим,  че  е 
необходима  актуализация,  съответно  с  кликване  на  съответния 
бутон.  Вероятно има опция за извършване на корекциите.  Самата 
актуализация не е свързана със заплащане на такси. 

Предлагам  да  упълномощим  съответните  служители  от 
администрацията да  извършат актуализацията,  като потвърдят,  че 
цялата информация е вярна и актуална. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Допълвам предложението, направено от господин Пенев. Тъй 

като  данните  по  отношение  на  наименованието,  адреса  и 
представляващия, както и имейл и интернет адресът са верни, да се 
проверят телефоните и да упълномощим администрацията, ако тези 
телефони  са  актуални,  да  потвърди,  а  ако  не  –  да  извърши 
съответната корекция по отношение на телефоните. 
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Гласуваме. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Владимир  Пенев,  

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

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, с това изчерпахме и тази точка от дневния 

ред. 

Преминаваме към последната точка: 
3. Разни. 
Във вътрешната мрежа в моята папка е публикувана преписка 

с вх. № ЦИК-07-90-1 от 14.06.2018  г. Това е превод на дневния ред 
на 27-та Годишна конференция на АСЕЕЕО. Колеги, за сведение и 
запознаване. 

На второ място докладвам преписка с вх. № ЦИК-07-47-17 от 
13.06.2018   г.  Колеги,  потвърди  и  госпожа  Лопес  от  „ИНДРА“ 
провеждането на среща между централните избирателни комисии и 
представители на тази фирма на 25 юни 2018 г., понеделник, от 9 до 
11 ч. 

И уважаеми колеги, докладвам преписка с вх. № ЦИК-07-10-
21 от 13.06.2018 г.,  с която от Европейската комисия, съответната 
работна  група  потвърждават  получаването  на  нашата  позиция 
относно  криптотула  и  ни  информират,  че  ще  вземат  предвид 
изразената ни позиция. 

Последно,  колеги,  и  във  връзка  с  проведената  среща  с 
Обществения  съвет,  ви  предлагам  във  вътрешната  мрежа 
публикуван  проект  на  писмо  до  госпожа  Караславова  –  главен 
секретар на Народното събрание, за осигуряване на зала за заседание 
на Обществения съвет. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
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Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 11 (Емануил Христов,  
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя  
Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),  против – 5 
(Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков, Росица Матева).  

Предложението се приема. 

И уважаеми колеги, госпожа Сидерова – писмо. 
2. Доклади по писма. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Пропуснала съм да ви докладвам, че 

с вх. № МИ-06-299/93 от 13 юни 2018  г. е пристигнал отговор и от 
кмета на община Белово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  една  последна 

информация  –  вх.  №  ЦИК-09-109  от  13  юни  2018   г.  Само  за 
сведение  е  по  повод  на  полученото  писмо   с   уточняване  и  на 
предварителния график. За тази инвентаризация става дума. Моля да 
се  запознаете,  но  то  ще  бъде  също  предмет  на  обсъждане  на 
работната група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
И господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам преписка с вх. № ПВР-

09-51. Районна прокуратура – Пловдив, прекратява производството 
срещу една госпожа, която е гласувала два пъти. Установено е, че е 
гласувала два пъти в две секции, обаче е невменяема и затова не е 
можела да ръководи постъпките си и да разбира значението им. Това 
е  заключението  на  прокурора  и  заради  това  производството  е 
прекратено поради липса на виновно поведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  преди  да  закрия  заседанието,  давам  пет  минути 

почивка. 
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(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  след  почивката  закривам  днешното  заседание  на 
Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание във вторник, 19 юни 2018 г., в 
10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева  
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