
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 649 

На  5  юли  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:   Бойчо  Арнаудов,  Йорданка  
Ганчева, Георги Баханов

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

Докладват:  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 
Пенев

3. Доклад  относно  предоставяне  информация  по  искане  за 
достъп по Регламент 1049/2001. 

Докладва: Йорданка Ганчева
4. Доклад  относно  обществената  поръчка  за  самолетни 

билети. 
Докладва: Росица Матева

5. Доклади относно постановления на прокуратури. 
Докладва: Георги Баханов

6. Доклади по писма. 
Докладват:  Севинч  Солакова,  Владимир  
Пенев, Йорданка Ганчева



7. Разни
Докладва:  Кристина  Стефанова,  Мария 
Мусорлиева

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 
Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 
Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя 
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 
Стоева-Сидерова и Таня Цанева.   

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Ивайло 
Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.

* * *

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Здравейте, 
уважаеми   колеги!  Имаме  необходимия  кворум,  за  да  започнем 
днешното  заседание.  Отсъстващите  отсъстват  по  обективни 
причини. Тези които ще закъснеят също по обективни причини, са 
ми се обадили. 

Заповядайте за предложения за изменение и допълнение  на 
дневния ред. Ще изчакам малко, за да го погледнете. 

Няма допълнения към дневния ред. 
Моля да гласуваме така предложения дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

2



Дневният ред е приет. 

По точка първа от дневния ред: 
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Заповядайте, уважаеми господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с 

вх.  №  МИ-14-36  от  21.06.2018  г.  на  Централната  избирателна 
комисия  от  кмета  на  община  Поморие,  област  Бургас,  за 
разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение  –  зала  №  1, 
намиращо  се  на  първия  етаж  на  административната  сграда  на 
община Поморие, в което се съхраняват изборни книжа и материали 
от произведените избори за народни представители през 2014 г. и 
2017 г.,  избори за членове на Европейския парламент от Република 
България  през  2014  г.,  избори  за  президент  и  вицепрезидент  на 
републиката  през  2016  г.,  избори  за  общински  съветници  и  за 
кметове през 2015 г. и национални референдуми през 2013 г., 2015 г. 
и 2016 г. 

Искането  е  във  връзка  с  приключването  на  строително-
монтажните дейности по проект „Енергийна ефективност в сградата 
на общинска администрация – гр. Поморие“ и връщане на книжата в 
ремонтираните  помещения  в  Учрежденския  архив  на  община 
Поморие, област Бургас, както следва:

1. помещение  №  1  –  изборни  книжа  и  материали  от 
произведените  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от 
Република България през 2014 г.;

2. помещение  №  2  –  изборни  книжа  и  материали  от 
произведените  избори  за  общински  съветници  и  за  кметове  през 
2015 г. и национален референдум през 2015 г.;

3. помещение  №  4  –  изборни  книжа  и  материали  от 
произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

3



през  2016  г.,  национални  референдуми  през  2013  г.,  и  2016  г.  и 
изборите за народни представители през 2014 г.; и 

4. помещение  №  5  –  изборни  книжа  и  материали  от 
произведените избори за народни представители през 2017 г.

Искането е също така и във връзка с писма № МИ-06-297 от 
22.05.2018 г. и № МИ-06-297\1 от 31.05.2018 г. на ЦИК за действия 
по  компетентност  и  достъп  до  изборни  книжа  и  материали  от 
изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 
България през 2014 г.  и от изборите за  общински съветници и за 
кметове през 2015 г. 

Във  връзка  с  това  съм  подготвил  решение,  с  което 
разрешаваме отваряне на запечатаното помещение и преместване на 
книжата  в  ремонтираните  помещения,  както  ги  цитирах  преди 
малко.  

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват 
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от 
Решение  №  4387-НС  от  2  март  2017  г.  на  ЦИК  от  комисия  от 
длъжностни  лица,  определена  със  заповед  на  кмета  на  общината. 
Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в новите 
помещения, определени за тяхното съхранение. 

За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 
протоколи  съобразно  изискванията  на  т.  21  от  горецитираното 
решение, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, 
който  е  разрешил  разпечатването,  имената  на  лицата,  които 
присъстват  при  разпечатването,  състоянието,  в  което  са  открити 
торбите  и  пликовете  с  изборните  книжа,  документите,  които  се 
изваждат/съответно  прибират  в  торбите/пликовете,  и  имената  и 
длъжността  на  лицето,  на  което  се  предават.  Извън  посочените 
действия във връзка с писма № МИ-06-297 от 22.05.2018 г. и № МИ-
06-297\1 от 31.05.2018 г. на ЦИК не се допуска развързване на торби 
и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори 
и  национални референдуми,  както  и  тяхното  смесване,  объркване 
или изгубване.
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Новите помещения се запечатват по реда на Решение № 4387-
НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните 
лица от общинската администрация и от съставените протоколи да 
се изпратят на ЦИК. Копие от информацията, която се предоставя на 
заявителите съгласно горецитираните писма, следва да се изпраща 
на Централната избирателна комисия. 

Изборните книжа и материали от различните видове избори 
се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, 
а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 
тридневен срок от обявяването му.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 
колеги, допълнения и въпроси имате ли? – Няма. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.  

Номерът,  уважаеми  колега  Арнаудов,  е  №  5098  без 
абревиатура.  

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

29/4  от  4.07.2018  г.  Това  е  писмото,  обективиращо  искане  за 
отваряне на запечатано помещение от община Ковачевци. Ние вече 
имаме  Решение  №  5092  от  21  юни  2018  г.  То  е  пристигнало  в 
оригинал. 

За сведение. 
Връщам на доклад искане от кмета на община Оряхово, което 

ви докладвах на заседанието на 29 юни 2018 г. Искането беше: Моля 
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за  вашето  разрешение  за  отваряне  на  запечатаното  помещение,  в 
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 
местни и европейски избори от 2007 г. насам. Приехме да се уточни 
искането. 

С вх. №  МИ-14-37\1 от 05.07.2018 г. секретарят на общината 
уточнява, че помещението, за което се иска разрешение за отваряне, 
се намира в мазето на сградата на общинската администрация, на 
ул. „Андрей Чапразов“ № 15, и е четвърто помещение вдясно. В него 
се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  изборите,  както 
следва: за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. и 
2016 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. 
и национален референдум през 2015 г. и от изборите за членове на 
Европейския парламент от Република България през 2014 г., предвид 
което  ви  предлагам  проект  на  решение  с  №  5092,  който  е 
стандартният: да разрешим отваряне на запечатаното помещение. То 
е по повод и заявлението за достъп до обществена информация, така 
че проектът е подготвен съгласно приетите ни вече решения. 

Предлагам да го гласуваме. 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, запознахте ли се? Питания, въпроси? – Няма. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Уважаема  госпожо  Ганчева,  номерът  на  решението  ви  е 
№ 5099 без абревиатура. 

Господин Баханов, заповядайте. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  писмо  с  вх.  №  ЦИК-14-23  от 
21.06.2018  г.,  подписано  от  кмета  на  община  Благоевград  и 
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подпечатано  с  печата  на  същата  община,  в  което  искане  е 
обективирано,  че  във  връзка  с  изпълнението  на  строително-
монтажни  работи  в  сградата  на  Общинска  администрация  – 
Благоевград,  молят  да  им  разрешим  отварянето  на  запечатани 
изборни  помещения,  в  които  се  съхраняват  изборни  книжа  от 
произведени  избори  през  последните  пет  години,  както  следва  в 
общинската администрация – Благоевград, ул. „Георги Измирлиев“ 
№ 1:

1. помещение  №  3,  в  което  се  съхраняват  книжа  от 
националния референдум на 25.10.2015 г., от изборите за общински 
съветници и за кметове от 25.20.2015 г. и от втория тур на изборите 
за  кметове  на  кметства  с.  Еленово,  с.  Българчево  и  с.  Церово, 
община Благоевград, на 1 ноември 2015 г. 

Освен  това  желаят  да  бъде  отворено  и  помещение  №  4, 
находящо се на същия адрес, който казах преди малко, в което се 
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за  членове на 
Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.; 
както и помещение № 6 в сградата на общинската администрация на 
същия адрес, в което се съхраняват книжа от изборите за народни 
представители  през  2017  г.;  помещение  № 8  в  същата  сграда  на 
общинската администрация, където се съхраняват изборни книжа от 
изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 
България  на  25  май  2014  г.;  и   помещение  №  9  в  сградата  на 
общинската администрация – Благоевград, на същия адрес, в което 
се съхраняват книжа от  изборите за президент и вицепрезидент на 
Република  България  и  от  националния  референдум  на  12016  г. 
2016 г.,  и втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 
Република България от 13.11.2016 г. 

Като  мотив  на  искането  е  посочено,  че  е  във  връзка  с 
реализация  на  проект:  „Въвеждане  на  мерки  за  енергийна 
ефективност  в  общински административни сгради“,  финансиран  с 
Договор  с посочен номер по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна  финансова  помощ.  Изброени  са  инвестиционен 
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приоритет  енергийна  ефективност,  административни  и  жилищни 
сгради. 

Уважаеми колеги, подготвил съм проект на решение, което 
би  следвало  да  е  качено  в  моята  папка  във  вътрешната  мрежа,  с 
което  предлагам  относно  направеното  искане  за  отваряне  на 
изброените  до  тук  от  мен  запечатани  помещения,  находящи се  в 
общината  в  Благоевград,  гр.  Благоевград,  площад  „Георги 
Измирлиев“  №  1,  да  разрешим  отварянето  на  запечатаните 
помещения,  които  са  подробно  изброени  в  искането,  като  е 
отбелязано,  че  достъпът  до  запечатаните  помещения,  в  които  се 
съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда 
на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от 
комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на 
общината. Както и да се съставят съответните протоколи съобразно 
изискванията на т. 21 от същото решение. 

Освен  това  сме  отбелязали,  че  времето  на  извършване  на 
ремонтните  дейности,  изборните  книжа  и  материали  да  бъдат 
надлежно съхранявани под контрола на комисията  от длъжностни 
лица, определени със заповедта на кмета.

И на последно място сме отбелязали, че изборните книжа и 
материали  от  различните  видове  избори  се  съхраняват  до 
произвеждане  на  следващите  избори  от  същия  вид,  а  от 
референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 
тридневен срок от обявяването му. 

Това е проектът ми за решение. 
Уважаема  госпожо  председател,  ако  няма  изменения,  след 

като колегите го погледнат, ще моля да го подложите на гласуване. 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  ви 

благодаря, господин Баханов. 
Колеги, запознахте ли се?
Режим на гласуване. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Номерът  на  решението  ви,  уважаеми  господин  Баханов,  е 
№ 5100. 

Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 
ред: 

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

Записали са се господин Арнаудов и господин Пенев. 
Заповядайте, колега Арнаудов. 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  писмо  с  вх.  №  МИ-27-97  от 
15.062018 г.  Това е  искане от общинската избирателна комисия – 
Доспат,  за  заплащане  на  възнаграждение  за  участие  в  заседание, 
което се е провело на 6 юни 2018 г. 

Заседанието е било във връзка с прекратяване пълномощията 
на избран общински съветник поради подадено заявление за отказ на 
същия, и обявяване на избран следващия от листата. На заседанието 
са  присъствали  председател,  заместник-председател  и  осмина 
членове.  Приложени  са  следните  документи:  уведомление  от 
председателя на Общинския съвет – Доспат, изявление за отказ от 
общинския съветник, протокол от заседанието на ОИК – Доспат, и 
решението, което е взето на тази дата. 

Към искането  е  изготвена  счетоводна  справка  и  контролен 
лист  от  ЦИК,  затова  предлагам  да  им  се  заплати  поисканото 
възнаграждение. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  
Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
Заповядайте. 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Докладвам  ви  вх.  №  МИ-27-102  от 

21.06.2018  г.  Това  е  искане  за  заплащане  на  възнаграждение  за 
извънредно  заседание  на  общинската  избирателна  комисия  – 
Челопеч.  Тя се е  събрала по същия въпрос като предишната – за 
прекратяване на пълномощията на общински съветник, и обявяване 
на следващия, като са приложени следните документи: протокол от 
заседанието,  решение,  с  което  са  прекратени  правомощията,  и 
новоиздаденото удостоверение. 

Към  искането  отново  са  приложени  счетоводна  справка  и 
контролен  лист  от  Централната  избирателна  комисия.  На 
заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 
секретар и осмина членове. Затова предлагам да им бъде изплатено 
исканото възнаграждение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 
гласуване, уважаеми колеги. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  
Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

10



Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета от дневния 
ред: 

3. Доклад относно предоставяне информация по искане за 
достъп по Регламент 1049/2001. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  в предходно заседание ви 

докладвах  писмо,  получено  по  електронната  поща,  ведно  с 
приложенията, с вх. № ЦИК-07-105 от 27.06.2018 г. Това е писмо, 
получено  по  електронната  поща  в  ЦИК  от  госпожа  Даниела 
Драмбозова,  която  е  правен  съветник  в  Постоянното  ни 
представителство  в  Брюксел.  Препращат  ни имейл от  Генералния 
секретариат на Съвета на Европейския съюз, съдържащ отговор на 
българската  страна  във  връзка  с  разискванията  в  рамките  на 
Естонското председателство на съвета. Това е изразяваната позиция 
по  измененията  на  Акта  за  избор  на  членове  на  Европейския 
парламент, като би искала да ни помоли за любезното съдействие с 
оглед  изпращане  на  отговора,  дали  сме  съгласни  да  бъде 
предоставен достъп до информация, предоставян на нашата страна в 
рамките на разискванията, като срокът е днес до края на работния 
ден. 

В  случай  че  бъде  получен  изричен  отговор,  Генералният 
секретариат  ще  приеме,  че  е  налице  съгласие  за  предоставяне  на 
достъп до документа. Следва да се отбележи, че ако не сме съгласни 
за предоставяне на достъп, следва да аргументираме своя отказ на 
основание чл. 4 от Регламент 1049/2001. 

Предварително ни благодари за  съдействието,  във връзка  с 
което  припомням,  че  с  госпожа  Сидерова  имахме  аналогична 
преписка  на  доклад.  Предлагам  да  разрешим  достъпа  до 
информацията.  Като  това  е  становище,  изразявано  от  България  в 
рамките,  доколкото  се  разбира  от  писмото  и  приложените 
материали, в рамките на председателството на Естония. 

Има проект на писмо в папката с моите инициали. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Оставям 
мъничко време за запознаване. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  
Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме към разглеждането на точка четвърта: 
4.  Доклад  относно  обществената  поръчка  за  самолетни 

билети. 
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа  в  папка  с  моите  инициали  има  докладна  записка  от 
юрисконсулт Желязков,  с  която на базата  на решението,  което не 
можахме да постигнем в миналото заседание, а именно да вземем 
решение  да  сключим  договор  с  единствения  участник  в 
обществената поръчка. 

Предложението  на  юрисконсулт  Желязков  е  да  одобрим 
съобщение, което той е изготвил и се намира във вътрешната мрежа 
в папката, за прекратяване на тази обществена поръчка, като ще ви 
моля да се запознаете внимателно с докладната. В нея са описани в 
подробности  средствата,  които  са  изразходвани  след  като  е 
прекратен договорът с предходната агенция. И не знам дали той го е 
написал,  но  устно  им  каза,  че  има  възможност,  ако  решим,  да 
прегласим  решението  отново,  за  да  се  сключи  договор.  Другият 
вариант е да вземем решение да прекратим тази обществена поръчка 
и да се качи съобщението. 
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Това решение подлежи на обжалване, т.е.  ние не можем да 
обявим нова поръчка преди това решение да влезе в сила. След което 
вече  той  е  предложил индикативен  график –  между  23  и  32  дни 
минимум са необходими за избирането на нов участник. И в този 
период  според  него  и  главния  счетоводител  не  могат  да  бъдат 
ангажирани средства за самолетни билети. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Матева. 

Как предлагате, колеги? – Сега ли да оставим малко време за 
запознаване, или да го изтеглим след докладите по писма? 

Нека да се запознаят колегите и ще го изтеглим. (Коментари 
и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги,  какво  предлагате?  -  Аз  ви  предлагам да 
отиде малко по-нататък, за да се запознаят колегите. Ако всички сте 
се запознали, нямам възражение да гледаме въпроса и сега. 

Колегата  Матева  беше  много  точна  и  съобщи  вариантите, 
възможностите. Сега ли да го гледаме или? – Когато разглеждаме 
докладите по писма, ще гледаме и това.  

Господин Баханов, заповядайте по точка пета от дневния ред: 
5. Доклади относно постановления на прокуратури. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НР-09-52 от 

4.07.2014  г.  ни  е  изпратено  с  копие  до  Централната  избирателна 
комисия  постановление  от  заместник-окръжния  прокурор  при 
Окръжна  прокуратура  –  Благоевград,  с  копие  до  Районна 
прокуратура и ЦИК, и е до Върховната касационна прокуратура – 
София.  Извършена е  служебна проверка на преписка по описа на 
Районна  прокуратура  –  Пловдив.  Със  същото  постановление  на 
Районна  прокуратура  –  Пловдив,  е  бил  постановен  отказ  да  бъде 
образувано  досъдебно  производство,  като  е  прието,  че  липсват 
достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер. И е 
направен преглед по реда на надзора. 
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Накрая са стигнали до извода, че се отменя постановлението 
на  Районна  прокуратура  –  гр.  Пловдив  от  8.05.2018  г.,  с 
постановление отказ да бъде образувано досъдебно производство и 
се  разпорежда  да  се  извърши  допълнителна  проверка,  съобразно 
указаното в обстоятелствената част на настоящото постановление. 

Накратко,  уважаеми  колеги,  установено  е  за  една 
избирателка, че е гражданин на Руската федерация. Същата нямала 
придобито  българско  гражданство  и  е  със  статут  на  чужденец 
постоянно пребиваващ в Република България,  като има постоянен 
адрес на територията на гр. Пловдив. На 6.11.2016 г. на националния 
референдум  същата  обаче  е  била  заместник-председател  на 
секционната  избирателна  комисия  №  22  в  училище  „Кирил  и 
Методий“ – гр. Пловдив. Не е фигурирала в избирателните списъци 
на горепосочената секция, но е решила да упражни правото си на 
глас  там.  Подписала  е  декларация,  че  не  е  гласувала  и  няма  да 
гласува на друго място,  след което е  била допусната  да упражни 
избирателното  си  право,  като  е  била  дописана  в  избирателния 
списък. 

След  това  се  прави  анализ  на  допуснатите  нарушения  в 
отмененото постановление на Районна прокуратура – Пловдив, като 
едно  от  тези:  записано  е,  че  Татяна  Георджинска  е  български 
гражданин,  а  от  събраните  по  преписката  материали,  макар  и 
оскъдни, е видно, че същата има само руско гражданство. Всъщност 
тя счита, че е незаконосъобразен изводът за липса на престъпление 
от общ характер и по-конкретно на такова престъпление по чл. 168 
от  Наказателния  кодекс,  тъй  като  прокурорът  от  Районна 
прокуратура е обосновал липсата на престъпление, че в случая се 
касае  за  руска  гражданка  със  статут  на  постоянно  пребиваващ  в 
Република България чужденец, който е упражнил право на глас след 
като е  бил проверен за  необходимите документи и е  допуснат от 
СИК, като е сторил това само веднъж. 

Считат, че не е налице и има противоречие между събраните 
доказателства  и  съответната  правна  норма  от  материалния 
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наказателен  закон.  Счита  се,  че  тука  са  правени  изводи  в 
постановлението  на  Районната  прокуратура  за  липса  на  двойно 
гласуване,  а  реално  съставът  и  престъплението,  за  което  е 
образувано  досъдебно  производство,  е  за  престъпния  състав  по 
чл. 168,  ал.  1  от  Наказателния  кодекс,  а  именно  да  упражниш 
правото си на глас без да имаш такова право от даден избирател. 

От обективна страна се характеризира с обективна форма на 
вина  според  окръжния  прокурор  и  следва  да  се  вземе  предвид 
материално-правната  норма,  а  именно,  че  право  да  гласуват  в 
национален референдум имат гражданите на Република България с 
избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на 
страната към деня на случване на референдума. Правят изводи, че 
има противоречие: веднъж се твърди, че е български гражданин, а на 
следващо място се приема, че е само руски гражданин със статут на 
постоянно  пребиваващ  на  територията  на  Република  България.  И 
първоинстанционният  прокурор  е  изградил  виждането  си  по 
приложимото право при непълнота на проверката.  

И са останали неизяснени множество обстоятелства  – дали 
същата избирателка фигурира в избирателните списъци, как е била 
включена  в  състава  на  съответната  избирателна  комисия,  което 
считам, че касае най-вече и Централната избирателна комисия, при 
положение,  че  същата  няма  българско  гражданство,  как  се  е 
легитимирала  същата  посредством  документ  за  самоличност  и 
какъв, когато е изявила желание да гласува на референдума и как е 
била  допусната  в  избирателната  секция,  където  е  била  ситуирана 
комисията, чийто член е тя. 

Така  че  с  оглед  на  тези  изводи  на  заместник-окръжния 
прокурор на Пловдив, същият отменя постановлението на Районна 
прокуратура – Пловдив от 8.05.2018 г. за отказ да бъде образувано 
досъдебно производство по преписка № 10889 и разпорежда да се 
извърши  допълнителна  проверка  съобразно  указаното  в 
обстоятелствената част. 
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Уважаеми колеги, това е за сведение, но считам, че наистина 
следва да бъде обърнато внимание при обученията за следене точно 
изискванията за назначаване на членове на секционни избирателни 
комисии,  районни  избирателни  комисии,  общински  избирателни 
комисии и т.н. от страна на Централната избирателна комисия. Вече 
досежно извършеното престъпление, същото касае и е подсъдно на 
съответната прокуратура. 

Докладвам за сведение. 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Мнения, 

въпроси има ли? (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Има  ли  някой  възражения  или  обсъждания  по  това,  че  е 

докладвано за сведение? – Няма.  Нека да оставим коментарите за 
после.  

Продължете, колега Баханов. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, и следващото е с вх. 

№  ПВР-09-50  от  4.07.2018  г.  Постановлението  е  на  прокурор  от 
Окръжна прокуратура – Шумен. Отново е извършена проверка на 
постановление  на  Районна  прокуратура  –  Айтос  по  преписка 
№ 1205/2017 по описа на Районна прокуратура – Айтос, за отказ да 
се образува наказателно производство. С постановлението, което ви 
докладвам,  е  потвърдено  въпросното  постановление,  с  което  ви 
запознах преди малко. 

Само накратко ще ви кажа:  касае  се за  едно лице,  което е 
имало постоянен адрес в секция № 40 в с. Пирне, община Айтос, и 
би следвало да упражни правото си на глас там. Но същата е била 
назначена като длъжностно лице – секретар на избирателна секция в 
гр.  Айтос в изборния ден на 6-ти.  Не е упражнила правото си на 
глас,  но  на  балотажа  е  гласувала  в  секция  №  3,  където  е  била 
назначена за секретар и там е попълнила собственоръчно декларация 
съобразно чл.  233 от Изборния кодекс,  че няма да гласува и не е 
гласувала  на  друго  място  –  в  секцията,  в  която  фигурира  като 
гласоподавател. В случая тази в с. Пирне, че няма да гласува там. 
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Снети са  сведения,  разпитани са  членовете  на секционната 
избирателна комисия. Касае се, че два пъти фигурира нейното име в 
списъка – дописано два пъти в допълнителния списък, но на едното 
място подписът не може да бъде идентифициран, т.е. не може да му 
бъде извършена графологична експертиза, с която да се докаже дали 
е неин или не е. Но на второто място безспорно се установява, че 
подписът е на лицето и то също потвърждава, както и членовете на 
секционната  избирателна  комисия,  че  лицето  е  гласувало  само 
веднъж  и  е  положило  съответния  подпис.  Нямат  данни,  не  са 
събрали данни как фигурира два пъти в допълнителния списък и има 
подпис срещу името й. 

Но  прокурорът,  за  да  потвърди  отказа  на  Районна 
прокуратура  –  Айтос,  е  счел,  че  трябва  да  е  налице  умисъл  при 
извършването. Събрани са доказателства, че лицето е гласувало със 
съзнанието, че е гласувало само веднъж и то в секцията, в която е 
било  назначено  за  секретар,  като  е  попълнило  съответните 
документи за това. 

Така че предлагам отново с оглед на изводите на прокурора в 
Окръжна прокуратура – Шуман, да остане за сведение. Със същото 
той потвърждава постановлението на Районна прокуратура – Айтос, 
което  съм  ви  докладвал  на  едно  предходно  заседание  на 
Централната  избирателна  комисия  и  което  също  е  останало  за 
сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Много ви 
благодаря, колега Баханов, за подробния доклад. 

Колеги, имате ли въпроси? – Няма.  

Преминаваме към разглеждането на: 
6. Доклади по писма. 
Госпожа Солакова, заповядайте. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  първо  ми 

позволете  да  започна  с  допълване  на  протоколното  решение  по 
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докладната  записка  за  приемане  на  работата  по  граждански 
договори,  защото съм останала само в  рамките на  относно и  съм 
пропуснала да докладвам и да предложа приемане на работата  на 
стенографите, с които са сключени граждански договори. Предлагам 
да приемем протоколно решение за приемане на тяхната работа, така 
както гласувахме за служителите от Народното събрание. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 
гласуване, уважаеми колеги. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЦИК-00-561 от 3.07.2018 г. от Националната служба за охрана в 
отговор на нашето писмо, с което поискахме експерти да участват 
при  огледа  на  сграда  по  писмото  на  министъра  на  регионалното 
развитие. Виждате становището на Националната служба за охрана – 
няма да има участник при този оглед. 

И във връзка с това ви докладвам, че госпожа Манолова е 
организирала оглед на Резиденция Банкя във вторник, в14,30 ч. със 
съдействието  на  областната  администрация,  главен  секретар  и 
експерти. Потвърдено е участието на експерти от страна на ДАНС, а 
очакваме от страна на МВР това също да се случи в 14,30 ч. 

Колеги, докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-127 
от 4.07.2018 г. Знаете, че по писмо на министъра на финансите от 
29.06.2018  г.,  в  срок  до  6  юли  2018  г.  трябва  да  представим  в 
Министерството на финансите писмо и предложение за бюджетните 
разходи в периода 2019-2021 г. Като и при доклада на самото писмо 
на предишното заседание ви казах, че такова писмо и уведомление е 
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необходимо, ако има промяна в направеното предложение в първия 
етап от бюджетната процедура. 

С  Решение  №  464  на  Министерския  съвет,  са  одобрени 
разходните тавани, които са изключително недостатъчни за 2019 г. 
за обезпечаване на машинното гласуване. И в случая считам, че ние 
не бихме могли да се съгласим да направим предложение, което да 
отговаря  на  предвидените  разходни  тавани,  одобрени  с  това 
Решение № 264 на Министерския съвет, поради което ви предлагам 
ние да направим предложението, така както го направихме през м. 
април с писмо от 12 април 2018 г. В предложението ни са включени 
средства,  които  да  обезпечат  изпълнението  на  задължението  за 
машинното гласуване. 

До този момент ние в бюджета не разполагаме със средства, 
които  да  обезпечават  машинното  гласуване.  Нямаме  и  писмено 
потвърждение  от  министъра  на  финансите  за  гарантиране  на 
финансирането на тези дейности, поради което в един момент може 
да се окаже, че те не са предвидени и в централния бюджет. 

В  докладната  записка  се  прави  обосновка  и  аналитично 
разпределение  е  представено  на  предвидените  средства  като 
завишение на средствата  за  2019  г.  –  виждате  го.  И се предлага 
Централната  избирателна  комисия  да  вземе  решение  да  потвърди 
представената бюджетна прогноза с писмо от 12 април 2018 г. или 
тази бюджетна прогноза да се преработи в рамките на утвърдените 
средства за 2019 г. с Решение № 264 на Министерския съвет. 

Предлагам  ние  да  потвърдим  и  да  изпратим  бюджетната 
прогноза, с която да обезпечим извършването на всички дейности по 
въвеждане на машинното гласуване, включително за осигуряване на 
средства по преместването на Централната избирателна комисия и 
създаването на необходимия административен капацитет, който да 
обезпечи работата на Централната избирателна комисия. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  съм  за  препотвърждаване  на 

бюджетната  прогноза,  защото  това  обещание,  което  не  е  дадено 
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писмено  и  нямаме  такова  писмо  до  Централната  избирателна 
комисия,  направено  пред  съд,  че  ако  започне  да  работи  ЦИК по 
машинно гласуване, Министерският съвет ще осигури средства – без 
значение колко, колкото се налага, с нищо не ни обвързва. Защото 
остава  открит  въпросът,  че  тези  средства  ще се  осигурят  в  план-
сметките и няма да е решен въпросът къде се съхраняват машините, 
кой ги пази, на чия отговорност… Няма да изброявам нататък,  аз 
само казвам някои от тях. 

Всичките  тези  въпроси,  които  нямат  отговор  в  Изборния 
кодекс, и ако останат и извън нашия бюджет, остават висящи при 
един  изборен  процес.  И  много  и  много  други  въпроси,  които 
донякъде ни препънаха и при предишните конкурси за машинното 
гласуване. 

Затова аз съм за препотвърждаване на бюджетната прогноза. 
Министерството  ще  реши.  То  ще  каже:  НЕ,  и  ще  ни  отреже  в 
рамките  на  бюджета.  Но  ние  сме  длъжни  да  си  кажем  нашата 
прогноза, ако искаме сериозно да се говори за машинно гласуване и 
да  го  провеждаме.  И  какъв  е  огромният  натиск  върху  нас, 
включително чрез съд. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 
други мнения? – Предлагам да си потвърдим бюджетната прогноза. 

Повтарям  предложението  за  всички  и  за  протокола: 
предложението  е  да  препотвърдим  нашата  прогноза,  която  бяхме 
направили след доста изследвания, проучвания и т.н. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
В  момента  изчакваме  да  се  качи  във  вътрешната  мрежа  в 

папката  на  госпожа  Солакова  таблицата  в  цифров  вид,  за  да  си 
припомнят колегите. Там бяха направени изчисления в цифров вид и 
да се ориентират колегите. 

Продължаваме. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, днес ви докладвам докладна 

записка  с  вх.  №  ЦИК-09-129  от  4.07.2018  г.  за  сведение  и 
запознаване,  доколкото  става  въпрос  за  представена 
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проектодокументация  за  участие  в  състезателна  процедура  с 
договаряне за възлагане на обществена поръчка за осигуряване или 
наемане на специализирани устройства за машинно гласуване.

И  докладвам  за  сведение  писмата,  които  са  покани  за 
семинари  –  във  вътрешната  мрежа  в  папка  „Покани“,  да  се 
запознаете. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Продължаваме  –  качена  е  нашата  писмена  справка.  Качена  е  в 
Приложение 2. Моля да я погледнете. И се връщаме на обсъждания 
въпрос на доклад на госпожа Солакова.  (Коментари и уточнения  
извън микрофона.)

Уважаеми колеги, режим на гласуване за предложението на 
госпожа Солакова. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Катя Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 
няма.  

Предложението се приема. 
Колега Пенев, вие сте. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  три  писма, 

постъпили в Централната избирателна комисия с вх. № НР-09-55 от 
3 юли 2018 г., вх. № НР-09-57 от 3 юли 2018 г. и вх. № НР-09-56 от 
3 юли 2018 г.  Всичките те са от Софийска градска прокуратура – 
Следствен  отдел,  във  връзка  досъдебно  производство  №  178  от 
2018 г. по описа на СГП. Изисква се информация за трима различни 
избиратели, участвали в националния референдум през 2016 г., във 
връзка с проверка за допуснати нарушения при упражняване правото 
им на глас. 

При  извършена  проверка  в  деловодството  на  Централната 
избирателна комисия се установи, че искане на информация за тези 
три  лица  е  постъпвало  и  преди  това.  Тя  е  била  препратена  от 
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Столична община, тъй като погрешно запитването е било насочено 
към тях и е изпратена при нас по компетентност. Като с изх. № НР-
09-54 от 21 юни 2018 г.  сме изготвили отговор с предоставяне на 
съответната информация и копия на изискани документи. 

Предлагам  ви  и  на  трите  писма  да  отговорим,  че 
информацията вече е предоставена с наше писмо с предходен номер 
и да го посочим. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Чухте 
предложението. Режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Йорданка  
Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня  
Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  И  ако  ми  разрешите,  да  направя 
доклада си по:

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

Постъпила е с вх. № МИ-27-104 от 27 юни 2018 г. справка, а 
със  същия  номер  е  заведено  и  искането  от  председателя  на 
общинската  избирателна  комисия  в  Девин,  за  изплащане  на 
възнаграждение на общинската избирателна комисия. Искането е за 
изплащане  на  възнаграждение  за  дежурства  на  5  юни  2018  г.  за 
председателя  на  общинската  избирателна  комисия,  заместник-
председателя и секретаря за подготовка на заседание на общинската 
избирателна комисия. 

Направено  е  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  за 
заседание на общинската избирателна комисия, което е проведено на 
5  юни  2018  г.  Също  така  е  направено  искане  за  изплащане  на 
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дежурство на 8 юни 2018 г. за председател, заместник-председател и 
секретар  на  общинската  избирателна  комисия,  като  на  8  юни 
колегите  във  връзка  с  определение  на  Административен  съд  – 
Смолян, по повод обжалване на решение № 311-2109-МИ от 28 май 
2018  г.  на  общинската  избирателна  комисия,  е  изискано  да  се 
представи  документация,  така  че  на  този  ден  колегите  са 
комплектували преписката за изпращане в Административния съд. 
Както и в същия ден са  подготвили и други материали и документи, 
изискани с писмо от Районно управление на МВР – Девин. 

На 18 юни 2018 г. председателят на общинската избирателна 
комисия  се  е  явил  като  процесуален  представител  на  ОИК  по 
административно  дело  №  130/2018  г.  на  Административен  съд  – 
Смолян. 

Колеги, предлагам ви доколкото е трайна нашата практика да 
не се изплащат възнаграждения за дежурство, когато дежурството е 
дадено в деня, в който е имало и заседание. Затова ви предлагам да 
одобрим  изплащане  на  възнаграждения  за  проведеното  на  5  юни 
2018 г. заседание на председател, заместник-председател, секретар и 
петима  членове;  за  дежурството  на  8  юни  2018  г.,  дадено  от 
председател, заместник-председател и секретар; и за дежурството на 
18 юни 2018 г., дадено от председателя на общинската избирателна 
комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 
колеги, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13…
За  съжаление,  не  съм  гласувала  със  системата.  Много  се 

извинявам,  уважаеми  колеги,  бях  натиснала  копчето,  но  не  е 
отразено. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
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Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

За  мъничко,  понеже  някои  по-късно  погледнаха  писмото, 
което ще изпращаме. Има ли предложения във връзка с това, че има 
допълнение. Заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предложението  по  малко  преди 
възнагражденията гласуваната точка, свързано с препотвърждаване 
на бюджетната ни прогноза, е в придружителното писмо, което ще 
се  изпрати,  да  има  едно  изрично  изречение,  което  да  обоснове 
искането за сумата, която сме посочили в разбивката за машинното 
гласуване,  както  и  обосновка,  че  ако  тези  средства  не  бъдат 
осигурени, ние няма как да изпълним законовите си задължения. Без 
повече подробности. Но като се посочи за кои средства става дума. 
С колегата Солакова сме го консултирали. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 
колеги, чухте предложението. 

Режим на гласуване за това изречение като допълнение към 
общото бъдещо писмо. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 
няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
6. Доклади по писма. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  ще ви докладвам няколко 

писма, които пристигат като информация от общините във връзка 
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със  заявлението  за  достъп  до  обществена  информация,  което 
препратихме. Докладвам ги за сведение, запознаване и обобщаване 
съгласно наши протоколни решения от предходно заседание. 

Вх.  №  МИ-06-299/135  от  5.07.2018  г.  Това  е  от  община 
Смолян,  които  са  ни  изпратили  решението  си  във  връзка  с  това 
заявление  и  отваряне  на  запечатаните  помещения   по  повод 
заявлението. 

Вх. № МИ-06-299/133 от 3.07.2018 г.,  като това е писмо от 
община  Болярово,  област  Ямбол,  с  посочване  на  броя  гласували 
европейски граждани.  Те даже са ни посочили и в коя секционна 
комисия са гласували. 

Вх.  № МИ-06-299/134  от  4.07.2018  г.  от  кмета  на  община 
Раковски  –  изпращат  ни  информация,  ведно  с  решение  №  4  и 
заповед ведно с протоколи за отваряне на запечатани помещения. 

Колеги,  докладвам  ви  една  покана,  която  един  път  ни  е 
препратена от Министерството на външните работи – вх. № ЦИК-
07-106 от 4.07.2018 г. Тя е на български и на английски, приложен е 
и превод с вх. № ЦИК-07-106 от 5.07.2018  г. Касае се за нота на 
Министерството  на  външните  работи  на  Република  Малдиви  с 
покана  до  председателя  на  Централната  избирателна  комисия  на 
България за изпращане на наблюдатели за президентските избори в 
Република Малдиви, които ще се проведат на 23 септември 2018 г. 
Сочи  се,  че  възможността  на  малдивската  страна  за  поемане  на 
финансови разходи е за храна, настаняване и вътрешен транспорт за 
периода от пет дни – 21-25 септември 2018 г. за двама наблюдатели, 
а  изпращащата  страна  следва  да  поеме  разходите  за  билети  до 
Малдивите  и  медицинска  застраховка.  Крайният  срок  е  15  юли 
2018 г.  Тази  покана  е  препратена  от  господин  Ради  Игнатов, 
дипломатически  служител  в  Дирекция  „Права  на  човека“,  с  вх. 
№ ЦИК-07-106/2 от 5.07.2018  г. 

Докладвам  за  сведение  и  запознаване  от  колегите  с  оглед 
крайната дата. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря 
ви, госпожо Ганчева. 

Връщаме  на  точка  четвърта  от  дневния  ред  във  връзка  с 
докладната на господин Желязков: 

4.  Доклад  относно  обществената  поръчка  за  самолетни 
билети.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  само  да  припомня,  че 
предложението на господин Желязков е да се гласува съобщението, 
което  е  част  от  документацията  за  прекратяване  на  обществената 
поръчка. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, ако 
нямате коментари, понеже всички разбраха какъв е проблемът, ще 
подложа на гласуване едно след друго двете възможности. Първата е 
за прекратяване на този конкурс. Другата възможност е да отменим 
едно наше протоколно решение, което си е в нашите правомощия и 
за сключване на договор. (Реплики.)

Изчистихме  втория  вариант,  който  е  да  се  гласува 
предложението на комисията по избор. 

Подлагам  на  гласуване  първия  вариант  за  прекратяване  на 
този конкурс и да одобрим съобщението, което да се публикува в 
Профила на купувача. 

Режим на гласуване за прекратяване. 
Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  
Цанева), против – 6 (Владимир Пенев, Емануил Христов, Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  
Солакова).  

РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаема  госпожо  председател,  тъй 
като  в  момента  поставяме  в  абсурдна  ситуация  една  обществена 
поръчка  да  продължава  без  да  има  избран  изпълнител,  което  ни 
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възпрепятства за нова, предлагам да прегласуваме и поне в едната 
посока да постигнем съгласие. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разбира се, 
да.

Уважаеми  колеги,  сега  подлагам  на  прегласуване  това 
решение. Режим на прегласуване на това решение, което в момента 
взехме за прекратяване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  5  (Владимир  Пенев,  Емануил 
Христов, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Севинч  
Солакова).  

Приема се. 

7. Разни
Заповядайте, госпожо Стефанова. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка 

е  публикуван проект на  методика за  провеждане на процедура за 
подбор  на  длъжността  „главен  специалист  –  домакин“  в 
администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  съгласно 
взето  решение  на  комисията  от  7  юни  2018  г.,  за  стартиране  на 
процедура  за  подбор  по  документи  и  интервю.  И  съгласно 
действащата процедура за извършване на подбор за назначаване на 
длъжности  в  администрацията  на  ЦИК,  приета  с  протоколно 
решение по протокол № 611 от 27 февруари 2018 г. на ЦИК. 

Моля за одобрение. 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
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Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моля за допълнение на Заповед 

№ 124 от 4 юли 2018 г. за назначаване на комисия, която да извърши 
подбор  за  заемане  на  вакантна  длъжност  „главен  специалист  – 
домакин“, за включване на резервен член. Моето предложение е за 
колегата Владимир Пенев. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Други 
предложения има ли? – няма. 

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

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, помните, че ви докладвах покана за едни 
семинари  в  Паблик  Администрейшън  Интернешънъл.  Сега  с  вх. 
№ ЦИК-07-92  от  3.07.2018  г.  са  пристигнали  по  дати  и  по  теми 
възможните  семинари  –  ще  ви  моля  да  ги  погледнете.  И  аз  ви 
предлагам  само  да  изготвим  с  едно  изречение  едно  запитване  за 
подробности, в смисъл цени, защото такива не са посочени. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, ние почти всеки месец получаваме 

от този международен институт покани, така че когато се отвори, 
цените ги има и няма смисъл да изпращаме писмо. Аз многократно 
съм докладвала такива покани. Като цяло те не са в нашата сфера – 
те са в публична администрация, а не изборна. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре, 
отменям предложението за такова запитване. Който желае, може да 
ги погледне. 

Има ли някакви неизяснени въпроси  в това заседание или 
допълнителни въпроси, които някой желае да повдигне? – Няма. 

Благодаря, закривам днешното заседание. 
Насрочвам  следващото  редовно  заседание  на  Централната 

избирателна комисия на 10 юли 2018 г., вторник, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,10 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева  
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