
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 646 

На  21  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: Йорданка Ганчева, Румен Цачев,  

Камелия Нейкова

1.а. Доклади по жалби и сигнали. 

Докладва: Мария Бойкинова

2. Доклади по писма. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Севинч  

Солакова, Росица Матева, Владимир Пенев,  

Бойчо Арнаудов

3. Доклади относно писма от прокуратури. 

Докладва: Георги Баханов

4. Разни. 

Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Владимир  

Пенев, Иванка Грозева, Мария Мусорлиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева, 



Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,  Румен Цачев и 

Румяна Стоева-Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА: Метин Сюлейман, Таня Цанева и Цветозар 

Томов. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 21 юни 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 

Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения с 

докладчик  госпожа  Ганчева,  записала  съм  и  господин  Цачев  за 

отваряне  на  помещения;  т.  2.  Доклади  по  писма  с  докладчици 

госпожа  Ганчева,  госпожа  Солакова,  госпожа  Матева,  господин 

Пенев  и  господин  Арнаудов;  т.  3.  Доклади  относно  писма  от 

прокуратури  с  докладчик  господин  Баханов;  и  т.  4.  Разни  с 

докладчици аз и господин Панев. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 

така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в т. 4 – Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Грозева. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да ме включите в точка за доклад по 

дела. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще 

бъде нова т. 1.а. Доклади по жалби и сигнали. 
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Други предложения? – Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако обичате, да ме включите в т. 

Разни, госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Мусорлиева. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка,  като  ще  помоля 

госпожа Грозева да брои. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред. 

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  

Солакова), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  от 

днешното заседание отсъстват: госпожа Цанева, господин Сюлейман 

и господин Томов. Ще закъснее господин Андреев. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-14-

29\2 от 19.06.2018 г.  Това е писмо, получено от кмета на община 

Ковачевци. То е получено с вх. № МИ-14-29\1 от 13.06.2018 г.  по 
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електронната поща и е докладвано от колегата Сидерова за сведение 

и за обобщаване в регистърното деловодство. 

Вчера като се запознах с писмото, установих, че става въпрос 

за  искане  за  отваряне  на  запечатани  помещения  в  община 

Ковачевци, област Перник, в които се съхраняват изборни книжа и 

материали от произведени избори, като ни уведомяват, че изборните 

книжа се  съхраняват  в две  обособени помещения,  намиращи се в 

сградата на община Ковачевци, които следва да бъдат отворени, за 

да може да предоставят искания достъп до обществена информация. 

Установих,  че  не  е  посочено  от  кои  избори,  а  и  не  са 

индивидуализирани помещенията. Съответно се свързах с общината 

и в резултат на това е постъпило и писмото с вх. № МИ-14-29\3 от 

20.06.2018 г., където вече се описват помещенията и съответно какви 

книжа и материали от кои избори се съхраняват. 

Предвид това ви предлагам проект на решение: да разрешим 

отварянето на трите обособени помещения, така както са изписани в 

проекта с № 5060, и ви предлагам да го гласуваме, тъй като става 

въпрос  за  стандартен  проект  на  решение  с  оглед  разгледаното 

заявление за достъп до обществена информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Реплики, уточнения.) 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Добре,  колеги.  Установи  се,  че 

всъщност ние сме решение по искането, което е докладвано вече, с 

№ 5078 от 12 юни 2018 г. за община Ковачевци, област Перник. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  И когато  съм  докладвала,  за  да  се 

вземе  това  решение,  съм  докладвала,  че  е  извършена  справка  по 

телефона и  е  установено,  че  в  Ковачевци разполагат  само с  едно 

помещение,  поради  което  сме  взели  така  решението,  в  което  се 

съхраняват книжата от всички избори. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Току-що  докладвах,  че 

помещенията са три – индивидуализирани в проекта. И понеже на 

преписката  на  предходния  докладчик  пише  «Докладвано  на 

заседание,  за  сведение  и  администриране»,   аз  накарах 
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администрацията да провери и се установи… Съжалявам, оттеглям 

проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. (Реплики.) 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  Сидерова,  не 

препроверявам. Просто преписката ми е разпределена в оригинал с 

историята на преписката,  която е била на ваш доклад. Не виждам 

кое  е  смешно.  Още  повече  считам,  че  Централната  избирателна 

комисия не може да  вземе решение без  да са индивидуализирани 

помещенията. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  да  обърнем  внимание  на  администрацията,  когато  се 

извършва справка, да бъде посочвано, че вече е взето решение. 

Продължете, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  И  за  да  си  завърша  предходния 

доклад,  аз  предлагам да се  свържем с община Ковачевци и да ги 

уведомим, защото от вчерашния разговор стана ясно, че те не знаят 

за решението. Ще възложа това на администрацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Имате ли друг доклад по тази точка? - Продължете. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Докладвам  вх.  № МИ-14-34  от 

19.06.2018 г., което е писмо, получено от кмета на община Смолян. 

Колеги, понеже преписката отново ми е предоставена с копие 

на преписка, която е с вх. № МИ-06-299/17 от 8.06.2018 г., не знам в 

каква  връзка.  Става  въпрос  за  искане  за  отваряне  на  запечатани 

помещения във връзка с постъпили наши писма, с които се иска да 

се  предостави  информация  в  частта  по  булет  1  –  това  е  от 

заявлението за достъп до обществена информация, като изборните 

книжа и  материали от  различните  видове избори се  съхраняват  в 

помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, 

а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, като 

във  връзка  с  това  отправят  искане  за  издаване  на  разрешение  за 

достъп до запечатани помещения, които са находящи на първия етаж 
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в сградата на община Смолян, в които се съхраняват изборни книжа 

и материали от произведените избори за периода от 2007 г.  насам, 

за всеки вид избор, както следва: 

В  стая  №  105  –  от  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент от Република България, произведени на 25 май 2014 г., и 

стая  №  108  (архивохранилище),  в  която  се  съхраняват  изборни 

книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове, 

произведени на 25 октомври 2015 г., предвид което ви предлагам да 

приемем проекта на решение с № 5059, с което да разрешим искания 

достъп. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Реплика от господин Ивайло Ивков.) 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това не е заради референдума. Това 

е стандарт. Това е текст, който приехме във връзка със заявлението 

за достъп до обществена информация, който присъства във всички 

решения, които са свързани с това. Това е текст, който одобрихме 

още с първото решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  който е  съгласен  с  така  предложения проект на  решение, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5089-ЕП/МИ. 

Колеги, преминаваме  към следващ докладчик. 

Господин Цачев, заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги,  в ЦИК по електронната 

поща е постъпило искане от кмета на община Кнежа, област Плевен, 

за разрешаване на достъп до запечатано помещение в гр. Кнежа с 

посочен адрес, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 
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произведените  избори  за  общински  съветници  и  за  кметове  през 

2015 г. 

Достъпът се налага с цел предотвратяване на наводняване на 

помещението  и  унищожаване  на  съхраняваните  изборни  книжа  и 

материали, в резултат на проливните дъждове и по повод това, че 

има счупен прозорец на това помещение. Тези книжа и материали 

се  съхраняват  по  реда  на  наше  Решение  №  2662-МИ/НР  от 

18 октомври 2015 г. 

Предлагам да  разрешим отварянето  на  това  помещение.  За 

целта  кметът  следва  да  назначи  комисия  за  отваряне  на 

помещението,  като  предлагам  комисията  да  извърши  проверка за 

състоянието на торбите и пликовете с изборните книжа и дали са 

увредени вследствие  на  проливните  дъждове.  Съответно  да  бъдат 

съставени  протоколи  по  реда  на  Решение  №  2662-МИ/НР  от 

18 октомври 2015 г. на ЦИК, както и да бъдат изпратени копия от 

тези  протоколи и  копие  от  заповедта  на  кмета  за  назначаване  на 

комисията на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? 

Уважаеми  колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения 

проект на решение, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5090-МИ. 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред. 

Преминаваме към разглеждането на:

1.а. Доклади по жалби и сигнали. 
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Заповядайте, госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви Определение 

на Софийския районен съд, 45 състав.  Това е делото по молба на 

Кънчо  Петков  Бонев  за  изменение  на  постановеното  решение  на 

Софийския  районен  съд  в  частта  за  разноски.  Определението  е  в 

моята  папка  за  заседанието  във  вторник.  С  него  съдът  отхвърля 

молбата  на  господин  Кънчо  Петков  Бонев  за  изменение  на 

постановеното решение в частта за разноските, с което той искаше 

присъждане на адвокатски хонорар в размер на 300 лв. 

Също така ви докладвам, че адм. д. № 2961 от 2018  г., 29 

състав, образувано по жалби на Петър Славов и Мартин Димитров 

във връзка с машинното гласуване, е отсрочено за 27 юни 2018 г. – 

другата сряда. Преди това делото беше насрочено за 13.06.2018  г. и 

поради това че съдията отсъстваше, делото беше отложено за 11 юли 

2018  г., след което изненадващо на следващия ден по телефона чрез 

юрисконсулт Централната избирателна комисия бе призована да се 

яви на делото на 15.06.2018  г. - от единия ден за следващия. 

Никой не се яви на делото, процедурата беше нередовна, но 

въпреки всичко съдът е дал ход на делото по същество, след което 

пуснах  молба  за  отмяна  на  хода  по  същество,  съдът  я  уважи  и 

пренасрочи делото сега за сряда, 27 юни 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. 

Уважаеми колеги, с това изчерпахме т. 1.а.

Преминаваме към разглеждането на точка втора: 

2. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-06-

299/113 от 20.06.2018  г. Това е писмо, получено от кмета на община 

Тополовград,  във  връзка  със  заявление  за  достъп  до  обществена 

информация. Приложено са ни изпратили обобщените резултати по 
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получено от  нас писмо за  предоставяне  на  достъп до обществена 

информация  относно  общия  брой  на  регистрираните  европейски 

граждани в България,  гласували в местните избори и в избори за 

Европейски парламент, в Част ІІ на избирателните списъци, и броя 

на  гласувалите  европейски  граждани  от  2007   г.  насам,  като 

информацията е приложена в обобщена таблица. 

Докладвам  за  сведение  и  за  обобщаване  от  сътрудник 

«Регистри». 

Докладвам  вх.  №  МИ-06-299/112  от  20.06.2018   г.  Това  е 

писмо, получено от кмета на община Тополовград и е във връзка с 

наше Решение № 5073 и съобразно изискванията на т. 21 от наше 

Решение  №  4387-НС  от  2  март  2017  г.,  като  приложено  са  ни 

изпратили  протоколи  от  работата  на  определената  комисия  след 

отваряне  на  помещение.  Приложени  са  заповед,  протоколи  и 

таблица с обобщаващи резултати. 

Това ви го докладвам за сведение. 

Докладвам вх. № МИ-06-299/114 от 20.06.2018  г., като това е 

писмо от кмета на община Момчилград. Уведомяват ни във връзка 

със  заявлението  за  достъп  до  обществена  информация,  че  в 

Момчилград,  област  Кърджали,  няма  постъпили  заявления  и 

декларации, съответно няма включени лица в Част ІІ. Информацията 

са изпратили на заявителките. 

За сведение и за обобщаване. 

Докладвам вх. № МИ-06-299/111 от 19.06.2018  г., като това е 

от  кмета  на  община  Завет  –  писмо,  получено  в  Централната 

избирателна  комисия,  в  изпълнение  на  разпоредбите  на  наше 

Решение № 5060 за отваряне на запечатани помещения в община 

Завет,  област  Русе.  Изпращат  ни  заверено  копие  от  заповедта  на 

кмета, заверено копие от протоколите за работата на комисията. 

Докладвам вх. № МИ-06-299/110 от 19.06.2018  г.  – писмо, 

постъпило  от  кмета  на  община  Русе  по  електронната  поща  в 

Централната  избирателна  комисия.  В  отговор  на  наше писмо във 

връзка  със  заявление  за  достъп  до  обществена  информация  ни 
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информират, че в община Русе за произведените избори от 2007 г. са 

подадени  две  заявления  за  включване  в  избирателните  списъци  - 

Част ІІ, и е посочено за кои видове избори. 

Колеги,  в  папка  във  вътрешната  мрежа  трябва  да  е 

разположена  изготвената  обобщаваща  справка  от  колегата  Кирил 

Пенев,  по  години  и  по  съответния  вид  избори,  във  връзка  с 

постъпващата  информация,  за  съдържащите  се  в  Част  ІІ  лица  за 

съответния  вид  избори  и  за  съответния  вид  година.  Моля  да  се 

запознаете.  Предоставена  е  и  на  хартиен  носител,  като 

информацията  е  обобщена  до  този  момент,  ако  някой  иска  да  се 

запознае. 

Докладвам  я  за  сведение  и  запознаване  от  членовете  на 

Централната избирателна комисия. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Аз като докладчик ще възложа на Кирил Пенев да обобщи 

информацията: общо до момента колко общини са отговорили, да се 

направи сверка във връзка с разрешенията ни за достъп и за отваряне 

на помещения каква е информацията, която е върната. 

Колеги, на предходното заседание ви докладвах писмо, което 

е получено в оригинал на английски език с вх. № ЦИК-07-101 от 

19.06.2018   г.  Пристигнал  е  преводът  с  вх.  №  ЦИК-07-101/1  от 

19.06.2018  г.  То  е  от  Европейската  комисия  по  правосъдие  и 

потребителите, гражданство и свободно движение. Учтиво ни молят 

да  обърнем  внимание  на  следното,  като  „Нашето  звено 

„Гражданство и свободно движение“ отговаря за координацията на 

избирателните права на гражданите на Европейския съюз, съгласно 

избирателното законодателство на Европейския съюз.“ 

Предвид  предстоящите  европейски  избори  се  опитват  да 

определят  националните министерства,  които надзирават  органите 

за управление на избори на държавите членки, за да са сигурни, че 

„данните  за  контакт,  които  имаме  за  нашата  експертна  група  по 

избирателни въпроси  и други свързани инициативи са актуални.“ И 

ще бъдат много благодарни, ако им посочим „кои органи отговарят 
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за администрирането на европейските избори във вашата държава и 

кои министерства са натоварени с избора“. 

Колеги,  предлагам  го  сега  за  сведение  и  запознаване  и 

евентуално за следващо заседание да го обсъдим, тъй като има време 

и мисля, че няма да е късно, ако изразим становище и за следващо 

заседание да подготвим някакъв отговор. 

Колеги, връщам на доклад вх. № ЦИК-07-81 от 29 май 2018 

г.  Това  е  преписката  за  обученията,  които  се  провеждат  по 

Програма,  организирана  от  индийското  правителство.  Аз  ви  го 

докладвах на 31 май и възложих на администрацията да извърши 

проверка. Госпожа Цекова ми е приготвила разпечатка от сайтовете 

във връзка с това обучение. 

Колеги,  припомням само,  че  вече  имаше представители  на 

Централната избирателна комисия, които кандидатстваха и се оказа, 

че ние не отговаряме като членове. Отново припомням, че възрастта 

е до 45 години. В конкретния случай става въпрос за курсове, които 

са  на  средно  ниво,  така  че  аз  като  докладчик  предлагам  да  е  за 

сведение и за приключване на преписката. 

Ако има други становище? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам други 

становища. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  И последният  ми доклад.  Колеги, 

припомням  за  предстоящата  конференция  на  АСЕЕЕО в  Литва  – 

евентуално на следващото заседание да вземем решение за участие 

в тази конференция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  предишното 

заседание ви докладвах проекти на договори, които се получиха в 

Централната избирателна комисия от „Информационно обслужване“ 

АД  с  вх.  №  ЦИК-00-542,  и  възложихме  на  администрацията  за 

изразяване на становище и предварителен финансов контрол. 
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Постъпило  е  становище  от  Гергана  Младенова  и  Николай 

Желязков, с вх. № ЦИК-09-118 от 21.06.2018  г., както и контролен 

лист  за  предварителен  контрол.  Видно  е  и  от  становището,  че  с 

писмото  са  постъпили  два  проекта  на  договори  –  еднакви  по 

съдържание, цена, предмет и други клаузи с действащи към момента 

такива. 

Единият договор е за доставка  на пространство на собствени 

виртуални  сървъри,  администриране  на  пощенски  кутии  до 

определен брой, вкл.  защита от атаки от съответния тип. Вторият 

договор  е  за  услуга  по  актуализиране  съдържанието  на  интернет 

страницата.  И  двата  договора  са  с  цена  2453,33  лв.  без  ДДС  на 

месец. 

В  общи  линии  становището  е,  че  възложителите  могат  да 

възлагат директно на обществени поръчки с прогнозна стойност по-

малка  от  30  лв.  без  ДДС при доставки  и  услуги.  Ние  имаме  два 

договора съответно за доставка и за услуга. 

Има  налични  средства  по  бюджета  на  Централната 

избирателна комисия. Контролният лист за предварителен контрол 

по същия начин не води до извода, че има някакви проблеми. И аз 

предлагам  да  се  сключат  договорите,  за  което  разбира  се  да 

упълномощим председателя. 

Срокът на действие на договора е от 24 юни 2018 г.  до 23 

юни 2019 г. включително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, не виждам коментари. 

Колеги, подлагам на гласуване предложените ни договори с 

допълнение на клаузата по чл. 28 от Регламента. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

12



Мария Бойкинова, Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Приема се. 

Госпожо  Солакова,  моля  продължете  със  следващите  си 

доклади. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ЦИК-02-34  от  19.06.2018   г.  От  счетоводството  на  Народното 

събрание  са  изпратени  оправдателни  счетоводни  документи  за 

разходите за сметка на ЦИК за м. май 2018 г. Общата сума е 1928,74 

лв.  По  тези  преписки  предния  път  се  уточнихме,  че  няма  да  се 

извършва предварителен финансов контрол. За сведение на ЦИК и 

предоставяне  на  счетоводството  за  проверка  и  евентуално  при 

необходимост за връщане в залата.  

Няма да докладвам по входящи номера преписки, които са 

пристъпили  по  електронната  поща по  обявлението  за  длъжността 

„главен  специалист-домакин“.  Продължават  да  постъпват  такива. 

Уведомявам,  че  в  изпълнение  на  решението  на  Централната 

избирателна комисия, всички които бяха изпратили по електронната 

поща, са уведомени до този момент за реда и условията за подаване 

на  документи  в  Централната  избирателна  комисия.  Сред  тези 

виждам само едно писмо по електронната поща от „Джоб Тайгър“ – 

не може да се отвори, за да може да се видят данните и да се види и 

електронният  адрес,  на  който  да  се  върне  отговор.  Най-вероятно 

няма да успеят от администрацията да върнат отговор. 

Измежду тези преписки имаме такива, които са потвърдили 

получаването  на  съобщението,  и  нови  кандидати.  Всички  тях 

предлагам да предоставим на администрацията, за да може също да 

бъдат уведомени по решението на ЦИК.  

Едно от писмата по входящата поща е с поставен въпрос по 

обявлението. Това е вх. № ЦИК-11-31/1 от 20 юни 2018 г. Поставя се 

въпрос по т. 4 от обявлението: дали декларацията да бъде в свободен 

текст   за  липса на  ограниченията,  посочени в т.  4  от  раздел І  от 
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обявлението. И следва ли да се издава свидетелство за съдимост и 

т.н. 

Аз лично не ви предлагам да отговорим, защото считам, че в 

обявлението  много  ясно  сме  казали,  че  с  декларация  в  свободен 

текст  лично  лицето  декларира  за  липсата  на  ограниченията,  така 

както са посочени в обявлението.

 Ако има друго предложение, да го обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам други предложения. 

Госпожо Солакова, моля продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, достатъчно добре е 

оповестено съобщението и обявлението. Имаме постъпили наистина 

много заявления за тази длъжност. 

Докладвам  ви  за  сведение  едно  становище  и  моля  да  се 

запознаете с него. То е с вх. № ЦИК-09-117 от 20 юни 2018  г. Това е 

становище  от  главен  юрисконсулт  Лилия  Богданова  и  Милена 

Радославова  –  юрисконсулт,  по  отношение  на  задълженията  на 

общинските избирателни комисии по прилагането на Регламент (ЕС) 

2016/679 за защита на личните данни. Виждате какво становище са 

изразили  колегите.  Аз  на  този  етап  ви  го  докладвам  само  за 

сведение,  защото ние не можем да отчетем всички обстоятелства, 

свързани  със  статута,  характера  на  работа  на  общинските 

избирателни комисии преди да приемем едно становище, с което да 

ги задължим да извършат всички тези действия, както е предложено 

в становището. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, явно има 

оживление  около  този  сериозен  въпрос.  Остава  за  работно 

обсъждане. 

Моля, продължете, госпожо Солакова. 

Уважаеми  колеги,  оказа  се,  че  госпожа  Солакова  е 

приключила със своите доклади. 

Следващ докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
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Колеги, докладвам ви информация от юрисконсулт Милена 

Радославова и ИКТ Веселина Тихолова, с вх. № ЦИК-09-111 от 14 

юни 2018  г., във връзка с регистъра на населението и достъпа до 

Национална база данни „Население.“. Уведомяват ни, че за периода 

от  14  май  2018  г.  –  13  юни  2018  г.  няма  постъпили  искания  и 

протоколни решения за извършване на такива справки. 

За сведение. 

Следващият  ми  доклад  е  писмо  с  вх.  №  ЦИК-02-35  от 

20.06.2018 г. от главния секретар на Народното събрание. Писмото е 

изпратено във връзка с наше писмо изх.  № ЦИК-02-32 от 12 юни 

2018   г.  до  председателя  на  Народното  събрание,  във  връзка  с 

предоставяне на информация за фирми, направили презентация на 

машини за гласуване. 

Главният секретар на Народното събрание ни уведомява, че в 

архива на Народното събрание се съхраняват две писма, свързани  с 

предложение за презентиране на машини за електронно гласуване, и 

писмо  от  заместник-председателя  на  Народното  събрание  и 

председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 

Анастас  Анастасов  от  2010  г.  с  предложение  до  председателя  на 

Народното  събрание,  президента  и  изпълнителен  директор  на 

канадската  компания  „Интеливоут  Системс  Инк.“  да  представят 

система за  електронно гласуване,  която фирмата е  разработила;  и 

писмо от фирма „Контракс“ АД от 3 февруари 2014 г. с предложение 

за  представяне  на  система  за  машинно  гласуване  и  прототип  на 

терминал за гласуване. 

На практика първото, канадското, е за електронно гласуване, 

а не за машинно гласуване. Второто на „Контракс“ АД е за система 

за машинно гласуване и прототип на терминал. Тази информация я 

получаваме обаче само в писмото. Нямаме изпратени копия от тези 

писма за връзка с фирмите. 

Но аз така или иначе ви го докладвам за сведение, тъй като 

очакваме информацията от вицепремиера Томислав Дончев и тогава 

предлагам да го обсъдим за предприемане по-нататък. 
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Това са ми докладите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме 

със следващ докладчик господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

НР-07-3 от 18 май 2018 г. То е докладвано веднъж за запознаване от 

мен на 31 май 2018 г. Касае се за писмо от Столична община, с което 

са  ни  препратени  три  писма  от  Софийска  градска  прокуратура, 

Следствен отдел, във връзка с извършване на съответни проверки по 

досъдебно производство № 178/2018 г. за нарушения при гласуване. 

От тези три писма, макар и сравнително неясно написани, все 

пак  може  да  се  направи  извод,  че  искането  е  във  връзка  с 

произведения  през  2016   г.  национален  референдум,  за  три 

конкретни лица, които са гласували извън страната. Две от тях са 

гласували в секция в Париж, а едно – в секция в Бостън, Съединени 

американски щати. 

Изготвил  съм  проект  на  отговор  на  писмото,  който  би 

трябвало  да  е  публикуван  във  вътрешната  мрежа.  Ако  нямате 

възражения,  предлагам да изпратим отговор направо на Софийска 

градска  прокуратура,  Следствен  отдел,  с  копие  до  Столичната 

община, за да знаят за действията, предприети в рамките на нашата 

компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване с вдигане на ръка. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Арнаудов  – 

заповядайте. 
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БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  за 

днешното  заседание  е  качено  едно  писмо  с  вх.  №  НС-23-1  от 

20.06.2018  г.  от  заместник-председателя  на  Комисията  за 

противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно 

придобито  имущество,  с  което  ни  моли  да  предоставим  едни 

определени документи. Вижте писмото, а аз ще ви го зачета: 

„Във връзка с извършваща се проверка в КПКОНПИ, както и 

на  основание  чл.  26,  ал.  и  ал.  2  от  ЗКПКОНПИ  моля  да  ни 

предоставите заверени копия от следните неща: 

-  Стенографски  протоколи  от  заседанията  на  Централната 

избирателна  комисия  на  16.11.2017  г.,  от  28.11.2017  г.  и 

21.12.2017 г.;

-  Доклад на ЦИК за проведените избори в  периода 2015 – 

2017 г.;

-  Сигнали  за  установени  нарушения,  подадени  от  Стефан 

Манов…“ (Реплики.) 

Добре, колеги, запознайте се със сигнала. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. 

Днес за сведение и запознаване. След като бъдат извадени и 

комплектувани съответните документи, на следващото заседание ще 

гласуваме писмото. Нали така? 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  точка  трета  от  дневния 

ред: 

3. Доклади относно писма от прокуратури. 

Господин Баханов, заповядайте. 
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ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам 

няколко входящи номера: ПВР-09-53 от 20.06.2018 г., ПВР-09-52 от 

същата дата, НР-09-52 от 20.06.2018 г. и НР-09-51 от 20.06.2018 г. И 

четирите писма са изпратени в копие на Централната избирателна 

комисия  и  са  писма  от  Върховна  касационна  прокуратура  до 

административния  ръководител  на  Апелативна  прокуратура  – 

София. Те се отнасят до указания да се изискат определени преписки 

от различни окръжни прокуратури. Едната е Окръжна прокуратура – 

Благоевград;  дрогата  е  Районна  прокуратура  –  Пловдив;  Районна 

прокуратура – Айтос и Районна прокуратура – Шумен.  

На основание указанията за осъществяване на инстанционен 

и  служебен  контрол  в  прокуратурата  указват  да  се  провери 

законосъобразността  и  обосноваността  на  постановления  на 

изброените от мен прокуратури, с които има отказ за образуване на 

досъдебно  производство.  Едната  Окръжна  прокуратура  в 

Благоевград  е  относно  потвърдено  постановление  на  Районна 

прокуратура  –  Сандански,  за  отказ  да  се  образува  досъдебно 

производство; на Районна прокуратура – Пловдив  е  да се провери 

законосъобразността  и  обосноваността  на  постановление   да  се 

образува;  на  Прокуратурата  в  Айтос  също  да  се  провери 

законосъобразността и обосноваността на постановление за отказ да 

се  образува  досъдебно  производство.  Същото  и  на  Районна 

прокуратура  –  Шумен,  да  бъде  извършена  такава  проверка  на 

определено  постановление  за  отказ  за  образуване  на  досъдебно 

производство. 

Както казах в началото на доклада ми, изпратени са копия на 

Централната избирателна комисия. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

С това изчерпахме точка трета от дневния ред. 
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Продължаваме с: 

4. Разни. 

Първи  докладчик  по  тази  точка  съм  аз.  Ще  бъда  кратка, 

колеги. 

На  първо  място,  докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-07-71-4  от 

20.06.2018  г.  Това  е  преводът  на  писмо,  получено  от  господин 

Дененберг,  което  ви  докладвах  на  английски  на  предходното 

заседание. 

Колеги, става дума за писмо от фирма „Воуц“, с която вие – 

аз  тогава  бях  в  служебна  командировка,  вие  направихте  среща  – 

поредната  фирма,  която  представя  възможности  за  използване  на 

информационни и комуникационни технологии в изборния процес. 

С това писмо фирмата благодари на ЦИК, че ги е приела. Било е 

приятно  да  се  запознаят  с  екипа.  И  ако  имаме  нужда  от 

допълнителна  информация,  с  удоволствие  такава  ще  бъде 

предоставена отново. 

Обръщат  внимание  на  следното:  посочената  фирма  ще 

проведе уебинар, което вероятно е уебсеминар, на тема „Бъдещето 

на гласуването; Как блокчейнът ще направи гласуването по-сигурно, 

прозрачно и отговорно“. Предвидили са седмицата на 9 юли за този 

семинар и питат, ако някой от нашия екип желае да гледа, ще ни 

изпратят покана. Става дума за онлайн наблюдение. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  да  дадем  името  на  нашия 

специалист  по  информационни  и  комуникационни  технологии  от 

администрацията, който да участва в този уебинар. 

Колеги, ще гласуваме с машината за гласуване. 

Моля да гласуваме това предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
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Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  на  предходното  заседание  гласувахме 

изпращане на писмо до Министерството на финансите с определени 

корекции  в  документацията,  която  е  приложена  към  Годишния 

финансов отчет. И решихме, че в момента, в който бъде одобрена 

информацията от Министерство на финансите, тя ще бъде изпратена 

и до Сметната палата. Във връзка с това, колеги, ви докладвам изх. 

№ ЦИК-05-1-3 от 20.06.2018 г., което е писмото до Сметната палата, 

с молба за последващо одобрение. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  

Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, нека върнем към точка първа от дневния ред: 

1.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Оказа се, че има още един доклад. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми  колеги,  след  обсъждане  в  оперативен  порядък, 

връщаме към точка първа от дневния ред. 

Първи докладчик – госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 
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Колеги, докладвам ви едно писмо с вх. № МИ-14-8 от 7 юни 

2018  г. от кмета на община Раковски. Вчера ми се обади секретарят 

на  общината,  която  уточни,  че  това  искане  са  го  изпратили  за 

допълване на наше Решение № 5066-МИ/ПВР/НС от 5 юни 2018 г., с 

което сме им разрешили отваряне на запечатани помещения, защото 

в тяхното искане са пропуснали да запишат, че в помещенията са и 

книжата  от  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент, 

проведени  през  2014  г.   и  се  притесняват  без  да  има  наше 

разрешение да отварят помещението. 

Във  връзка  с  това  ви  предлагам  решение  за  изменение  и 

допълнение на Решение № 5066-МИ/ПВР/НС от 5 юни 2018 г., като 

в съответните части на решението се допълни и текстът, свързан с 

изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България, произведени на 25 май 2014 г. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение. 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5091. 

Решението  е  без  индекс,  защото  с  това  изменение  и 

допълнение  на  решение  с  индекс,  защото  вече  става  ясно,  че  се 

съхраняват изборни книжа и материали от всички видове избори. 

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  във  връзка  с  направеното 

уточнение в оперативен порядък, връщам доклада относно искането 

за отваряне на запечатани помещения в община Ковачевци. Както 

стана ясно от предходния ми доклад, имаме първоначални искания, 
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получени по електронната  поща,  впоследствие в оригинал,  като с 

прието решение с  Решение № 5078 от  12.06.2018 г.,  Централната 

избирателна комисия разрешава отваряне на запечатано помещение 

в община Ковачевци, съгласно постъпило искане с вх. № МИ-14-29 

от  11.06.2018  г.  за  разрешаване  отварянето  на  запечатано 

помещение. 

Като с искане с вх. № МИ-14-29-3 от  20.06.2018 г. се иска 

достъп  до  помещения,  в  които  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали, както следва за съответните помещения: 

- помещение „1“, в което се съхраняват книжа и материали от 

националния  референдум  на  27.01.2013 г.,  от  изборите  за  43-то 

Народно събрание през 2014 г. и от изборите за общински съветници 

и за кметове от 2015 г.; 

-  помещение  „2“,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали  от  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от 

Република България от 2014 г., 

-  и  помещение  „3“,  находящо  се  на  партер  -1,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и 

вицепрезидент на Република България през 2016 г., от изборите за 

Народно събрание от 2017 г.

Молят  тези  помещения  да  бъдат  отворени  във  връзка  със 

заявлението  за  достъп  до  обществена  информация,  което 

Централната  избирателна  комисия  препрати,  предвид  което  ви 

предлагам първоначално предложения от мен проект на решение да 

бъде с тази мотивна част, съобразно доклада ми, а диспозитивът да 

бъде:  изменя  и  допълва,  като  разрешава  достъпа  до  тези  три 

помещения,  съгласно  последното  уточняващо  искане  на  община 

Ковачевци. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Ганчева. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
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Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  

Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5092. 

Колеги, продължаваме с още един доклад по точка втора: 

2. Доклади по писма.

Госпожа Солакова има думата. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  помните  на 

предишното  заседание  ви  докладвах  една  докладна  записка  за 

събиране  на  оферти  за  канцеларски  материали,  тонери  и  други, 

съгласно  приложен  списък.  По  тази  докладна  записка  имаше  и 

представен контролен лист от финансовия контрольор. Предлагаше 

се на обща стойност до 7000 лв. без ДДС да бъдат изискани оферти, 

за да може да бъдат закупени за Централната избирателна комисия. 

Предложението  е  направено  след  преценка  на  наличните  такива 

материали. 

Ние предложихме и възложихме на госпожа Манолова, а тя е 

организирала проучването от членове на Централната избирателна 

комисия  за  допълнение  на  този  списък.  Предоставена  ми  е 

информация.  Няма  предложения.  В  този  вид,  както  беше 

представено  от  администрацията,  предлагам  да  одобрим 

предложението да бъдат закупени канцеларски материали, като се 

изискат  оферти  и  получените  оферти  бъдат  предоставени   на 

вниманието на ЦИК със съответно предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
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Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Стоева-

Сидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Росица Матева).  

Предложението се приема. 

По точка четвърта:

4. Разни.

Давам думата на госпожа Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-07-

92(203) от 18.06.2018 г. е пристигнало писмо-покана от „ПИ“? (не е 

ли ICPS), което е озаглавено „Ако планирате избори“. Предлагат ни 

два семинара, които ще подпомогнат управлението на избирателния 

процес,  медийното  отразяване  и  т.н.  Много  обширно  ни  излагат 

това,  че  семинарите  започват  от  17  септември  за  изборните 

администрации. Директор на семинара е Саймън Кларк, който има 

кариера над 25 години в подкрепа на демокрацията и управлението, 

доказана подкрепа в избори…

Ще ви моля при интерес да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги,  към  днешна  дата  за  сведение  и  запознаване.  Ако 

някой от вас има интерес, да върне преписката. 

Следващ докладчик по точка „Разни“ и последен, е госпожа 

Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  от 

днешна  дата  е  качена  програмата  за  изнесеното  заседание  на 

Централната избирателна комисия на 27-20 юни 2018  г. Моля да се 

запознаете с нея и ако имате предложения за добавяне на теми за 

обсъждане,  моля  да  потвърдите.   Предлагам  да  гласуваме 

програмата в този вариант, като може да бъде допълвана, разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 

госпожо Грозева, благодаря. Всъщност вие докладвате за сведение и 
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запознаване, тъй като този вариант на програма не беше публикуван 

миналия път, но ние всички бяхме запознати с него и го гласувахме. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание следващия вторник, 26 юни 

2018 г., в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева  
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