
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 651 

На  12  юли  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Камелия Нейкова

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

Докладва: Ивайло Ивков
3. Доклад във връзка със споразумение с МРРБ.  

Докладва: Росица Матева
4. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и   административно-

наказателни преписки.  
Докладва: Катя Иванова

5. Доклади по писма. 
Докладват:  Росица  Матева,  Йорданка  
Ганчева,  Севинч  Солакова,  Ивайло  Ивков,  
Таня  Цанева,  Камелия  Нейкова,  Георги  
Баханов

6.  Доклади  относно  провеждане  на  обществена  поръчка  за 
самолетни билети и за преводачески услуги.  

Докладват:  Владимир  Пенев,  Севинч  
Солакова

7.  Разни. 



Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Бойчо 
Арнаудов, Кристина Стефанова 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева, Севинч Солакова,  Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 
Георги Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков, 
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня Цанева и Цветозар 
Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Иванка  Грозева  и 
Румяна Стоева-Сидерова.

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  15  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 12 юли 2018 г. 

Предлагам ви  следния  проект  на  дневен  ред:  1.  Проект  на 
решение за промяна в състав на общинска избирателна комисия – за 
докладчик в дневния ред пише господин Андреев, но поради факта, 
че  той  отсъства  по  обективни  причини,  ще  докладва  госпожа 
Нейкова;  т.  2.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК с докладчик господин Ивков; т. 3. Доклад 
във връзка със споразумение с МРРБ – ще докладва госпожа Матева; 
т.  4. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-
наказателни преписки – ще докладва госпожа Иванова; т. 5. Доклади 
по писма с докладчици госпожа Матева, госпожа Ганчева, госпожа 
Солакова; т. 6. Доклад относно провеждане на обществена поръчка 
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за  самолетни  билети  с  докладчик  господин  Пенев;  т.  7.  Разни  с 
докладчици господин Арнаудов и госпожа Стефанова. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Този път първи беше господин 
Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Дошло е едно писмо от Софийска градска 
прокуратура,  което  не  мога  да  докладвам  в  т.  2.  Моля  да  ме 
включите в доклади по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, в доклади по 
писма, господин Ивков. 

Госпожа Цанева. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в доклади по писма. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Цанева. 
Госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в доклади по 

писма. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Нейкова. И включвам госпожа Солакова в т. 6 – Доклади 
относно провеждане на обществена поръчка за самолетни билети и 
за преводачески услуги.  И в т. 6 включваме и госпожа Солакова 
като докладчик. 

Други предложения, колеги? – Господин Баханов. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, да ме включите в писма, 

уважаема госпожо председател. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Баханов. 
Други? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 
Режим на гласуване. 
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Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  18  (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  против – 
няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, госпожо Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  проектът  на  решение  е 

№ 5071 и в моята папка от днес.   
В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-22\1 от 

10 юли  2018  г.  е  постъпило  заявление  от  преупълномощен 
представител на ПП „ГЕРБ“, за временна замяна на председателя на 
ОИК  –  Павел  баня,  тъй  като  същата  е  назначена  да  изпълнява 
длъжността секретар на общината за срок от шест месеца. 

Към  предложението  са  представени  всички  необходими 
документи, а именно: заявление от упълномощения представител на 
ПП  „ГЕРБ“,  заповед  на  кмета  на  община  Павел  баня,  с  която 
определя  Цанка  Христова  да  изпълнява  длъжността  секретар  в 
общинската  администрация;  копие  от  дипломата  за  завършено 
висше  образование  на  новопредложения  за  председател  на 
общинската  избирателна  комисия,  и  заявление  от  госпожа  Цанка 
Христова,  която  моли  ЦИК,  ако  прецени,  че  е  налице 
несъвместимост  по  чл.  50,  ал.  2,  т.  5,  за  този  период  да  бъде 
освободена от длъжността председател на общинската избирателна 
комисия.  Към  първоначално  представените  документи  е  била 
приложена декларацията на новопредложения председател, която е 
по стария образец от 2015 г., но с вх. № МИ-10-23 от 11 юли 2018 г. 
е постъпила по електронната поща декларация, която е към Решение 
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от 7 юли 2016 г. на Централната избирателна комисия и оригиналът 
трябва да постъпи днес по пощата с писмо. Към момента не е дошъл. 

Предлагам ви да вземем решение на основание чл. 57, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс да бъде назначена 
временно  за председател на ОИК – Павел баня, област Стара Загора, 
Лилия Рачева Петкова, на мястото на Цанка Неделчева Христова,  за 
срок от 6 месеца считано от датата на настоящото решение.

На заместващия председател да се издаде удостоверение.
Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 

административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 
тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Нейкова. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни 
проект на решение, като в първия диспозитив след „за срок от шест 
месеца“ се поставя точка. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5102-МИ/НР. 
Колеги,  от  днешното  заседание  по  обективни  причини 

отсъстват госпожа Грозева, госпожа Сидерова и господин Андреев. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 
2. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.  
Господин Ивков, вие сте по точка втора. Заповядайте. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Колеги,  имаме  постъпили  с  вх.  №  на 

Централната избирателна комисия МИ-27-98 от 18.06.2018  г. и с вх. 
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№ МИ-27-98-1 от 20.06.2018 г. две отделни искания от общинската 
избирателна комисия – Пещера, област Пазарджик, за изплащане на 
възнаграждение за проведени заседания съответно на 31.05.2018 г. и 
на 18.06.2018  г. И двете заседания са проведени, за да бъде заличен 
от  листата  общински съветник и на  негово място да  бъде обявен 
следващият. Имат основание. 

На  първото  заседание  са  присъствали  председател, 
заместник-председател,  секретар  и  8  членове,  а  на  второто  са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и   5 
членове, така че аз считам, че трябва да изплатим възнаграждението 
и за двете заседания. Минала е проверка и имаме контролен лист за 
предварителен контрол. 

Има още нещо. С първото искане е отбелязано, че са взели 
решение да се изплатят командировъчни в размер на 8,40 лв. на един 
от членовете. В такива случаи ние изпращаме писмо до съответната 
община. 

Предлагам анблок и двете преписки, които са за две различни 
заседания  на  комисията  да  бъдат  гласувани  и  да  се  изплатят 
възнагражденията. 

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

господин Ивков предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Продължете, господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Следващото  искане,  което  също 

предлагам да уважим, е от ОИК – Сопот, област Пловдив, с което се 
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иска  изплащане  на  възнаграждение  за  участвалите  председател, 
заместник-председател, секретар и 6 членове  в заседание, което се е 
провело на 27.06.2018 г. и на което заседание е взето решение да се 
прекратят предсрочно пълномощията на общински съветник и да се 
обяви за общински съветник на освободеното място следващият в 
листата на съответната партия. Решението е № 137-МИ и предлагам 
да  удовлетворим  искането  за  изплащане  на  възнаграждение. 
Разполагаме с контролен лист и справка. 

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

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета: 
3. Доклад във връзка със споразумение с МРРБ.  
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
Колеги, във вътрешната мрежа в папката с моите инициали са 

качени документите, по които ще е моят доклад. 
Докладвам ви становище на главен юрисконсулт Желязков и 

на юрисконсулт Радославова с вх. № ЦИК-09-134 от 6 юли 2018 г. 
Първоначално  беше  разпределено  на  госпожа  Солакова, 
преразпределено е на мен. 

Това  становище  е  във  връзка  с  възможността,  която 
Централната  избирателна  комисия  досега  имаше  за  достъп  до 
регистъра  Национална  база  данни  „Население“  и  която  е 
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обективирана в протокол за достъп от 29 юни 2017 г. Знаете, че по 
силата  на  този  протокол  двама  служители  на  Централната 
избирателна  комисия  имат  достъп  чрез  електронен  подпис  до 
Национална  база  данни  „Население“,  както  и  „Информационно 
обслужване“ АД, по силата на договор с  Централната избирателна 
комисия,  има  достъп  чрез  програмен  уеб  интерфейс  съгласно 
примерна   ХМL схема, която е описана в приложението към този 
протокол  –  имат  достъп  също  до  Национална  база  данни 
„Население“  да  извършват  проверки  от  името  на  Централната 
избирателна комисия по време на избори. 

Припомням  ви,  че  с  този  протокол  достъпът  обаче  до 
Националната база данни „Население“ е ограничен само във връзка с 
упражняване на правомощията на ЦИК по чл. 17 от Изборния кодекс 
и чл. 57, ал. 1, т. 9, а именно най-вече за проверка на заявленията на 
лицата, които желаят да гласуват в чужбина. 

Припомням също така, че съобразно информация, която сме 
получавали неколкократно от  „Информационно обслужване“ АД и 
последно това беше заявено на работна среща от 11 юни 2018 г., 
проведена в  Централната избирателна комисия с представители на 
„Информационно  обслужване“  АД  и  на  ГД  „ГРАО“. 
„Информационно обслужване“ АД има достъп чрез този интерфейс 
само по ЕГН на съответния гражданин на Република България, за да 
бъдат  проверявани  необходимите  данни,  които  са  необходими  на 
Централната избирателна комисия за извършване на нейната работа. 

Срещата  беше  организирана  първоначално  с  идеята  да  се 
обсъдят възможните варианти за усъвършенстване на този достъп 
във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент, и във 
връзка  с  обмена  на  информация,  която  ще  пристига  в  ЦИК  и 
контактната  точка,  в  която  Централната  избирателна  комисия  ще 
обработва  тази информация,  а  именно за  възможността български 
граждани, които живеят в страни членки на Европейския съюз, да 
гласуват  в  тези  избори,  а  граждани  на  други  държави  членки  на 
Европейския съюз, които живеят в България, да гласуват. 
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И  припомням,  че  представителите  на  „Информационно 
обслужване“ АД Ивайло Филипов и Александър Станев – господин 
Станев,  който  е  участвал  в  тези  обсъждания  в  Брюксел  заедно  с 
представители  на  Централната  избирателна  комисия,  обърнаха 
внимание, че данните ще пристигат в България невинаги съдържащи 
ЕГН на българския избирател. Понякога ще бъдат само с три имена 
и  ще  бъде  затруднено  обработването  на  тези  данни  във  връзка  с 
транскрипцията, която ще се прави от латиница на кирилица. 

И  в  тази  връзка  тогава  на  тази  работна  среща  обсъдихме 
възможността  да  бъде  разширен  достъпът  на  Централната 
избирателна комисия до Национална база данни „Население“, като 
да има възможност тези проверки да се извършват  не само по ЕГН, 
а и по трите имена на съответното лице, по данни за адреса, който 
притежават  –  изобщо  по  всички  възможни  начини  да  бъде 
предоставена възможност на ЦИК чрез нейните служители или чрез 
„Информационно обслужване“ АД, да бъде извършвана проверка на 
съответните  граждани:  дали  имат  избирателни  права  и  всички 
необходими  данни,  както  и  да  бъдат  включени  в  този  протокол 
всички  норми  на  Изборния  кодекс,  по  които  Централната 
избирателна комисия може да извършва такава проверка, за да взема 
съответните решения и да изпълнява правомощията си. 

Във  връзка  с  това  е  докладната  и  становището  на 
юрисконсултите. Аз лично смятам, че то не е достатъчно пълно – 
смятам,  че  трябва  да  бъде  направено  обсъждане  съвместно  с 
юристите на МРРБ и на „Информационно обслужване“ АД, и тогава 
общото становище да бъде облечено във формата на протокол или 
на споразумение, както беше преди това, за да може и технически 
включително да  бъдат  обсъдени въпросите  за  този  достъп  и  едва 
тогава  правно-юридически  да  бъде  описано  и  подписано  това 
споразумение. 

Предлагам  ви  за  гласуване  в  момента  или  преценка  дали 
изобщо да  гласуваме  или  да  направим връзка  с  „Информационно 
обслужване“ АД и с МРРБ, за да подготвим общото становище и 
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технически, и юридически във връзка с този достъп. И впоследствие 
то да бъде предоставено на ЦИК като предложение и проект, за да 
бъде гласувано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Матева. 

Според  мен  не  е  необходимо  гласуване  в  момента. 
Администрацията ще осъществи тази контакти. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Благодаря на госпожа Матева. 
Колеги, за сведение и запознаване към настоящия момент. 

Продължаваме с точка четвърта: 
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и  административно-

наказателни преписки.  
Заповядайте, госпожо Иванова. 
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

сведение  и  запознаване  Определение  №  9449  от  10.07.2018  г., 
постановено  от  Върховния  административен  съд  по 
административно  дело  №  7479/2018  г.  Същото  е  качено  във 
вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да 

се запознаете. 

Продължаваме с точка пета от дневния ред: 
5. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги,  в  тази точка  ще ви 

докладвам едно писмо, което вчера повторно изпратихме във връзка 
– припомням случай – с влязла в сила присъда от 6 февруари 2018 г., 
която ни е изпратена от Районна прокуратура – Козлодуй, затова че 
едно лице е осъдено на лишаване от право за заемане на определена 
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държавна  или  обществена  длъжност,  свързана  с  упражняване  на 
избирателни права на гражданите. 

Припомням  ви,  че  в  изпълнение  на  нашите  задължения 
изпратихме влязлата в сила присъда заедно с писмото на Районна 
прокуратура –  Козлодуй,  на  23 февруари 2018  г.  на  общинската 
избирателна комисия – Хайредин, за предприемане на действия по 
прекратяване  пълномощията  на  осъденото  лице,  което  към  този 
момент е общински съветник в Общинския съвет – Хайредин. 

Онзи ден, когато отидохме на оглед в Резиденция Банкя, ми 
се  обади  председателят  на  общинската  избирателна  комисия  – 
Хайредин,  за  да  ме  попита  какво  се  случва  с  решението  по  този 
въпрос.  И  аз  се  изненадах,  че  както  се  оказа,  не  са  получили 
документите.  Вчера  доста  време  издирвахме  документацията  и 
преписката, защото както казах, ние сме изпратили писмото на 23 
февруари 2018  г. 

Свързах се и със секретаря на комисията. Тя също заяви, че 
такова писмо не е пристигало. Свързах се със секретаря на община 
Хайредин, която ме уведоми, че във връзка с наводненията, които 
има там в момента, се намира на един от язовирите, които преливат, 
но като се върне в общината, ще провери какъв е случаят и ще ми се 
обади незабавно. До този момент не ми се е обадила. 

Изпратихме веднага отново преписката по електронната поща 
на общинската избирателна комисия. Оказа се, че те не си отварят 
електронния адрес, тъй като не си знаят паролата. Съдействахме с 
Илия  Горанов  от  „Информационно  обслужване“  АД  да  им  бъде 
помогнато  да  отворят  електронния  си  адрес,  за  да  получат 
документите. 

Изпратихме  също  цялата  преписка  и  на  имейл  адреса  на 
община Хайредин, тъй като със секретаря на общината се разбрахме, 
че тя също ще я разпечата, ще сложат входящ номер и ще я предаде 
на общинската избирателна комисия. И ще ни върнат данни за този 
входящ номер, но към настоящия момент нямаме данни. 
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Въпреки всичко  аз  и  сега  след заседанието  ще проверя  по 
телефона  дали  са  получени  документите,  за  да  се  предприемат 
съответните действия, които е необходимо. С молба – отдолу съм 
написала на електронното писмо – след вземане на решение, да се 
уведоми Централната избирателна комисия и Районна прокуратура – 
Козлодуй. Като също така с оглед направените проверки, тъй като 
общинската  избирателна  комисия  не  е  актуализирала  интернет 
страницата  си от  2015  г.,  отново съдействахме  с  господин Илия 
Горанов  от  „Информационно  обслужване“  АД  да  им  окаже 
съдействие  как да извършат това  обновяване на страницата.  И да 
бъдат качени всички данни за решения и протоколи от заседания, 
които са приемали от 2015 г. насам. 

Съобщено  ми  беше  и  от  председателя,  и  от  секретаря,  че 
всъщност им е взет компютърът след 2015  г. Но ги помолих,  ако 
имат проблеми с  провеждането  на  заседанията  и  с  ползването  на 
компютър, който да им се предостави от общината, да ни изпратят 
уведомление. 

Това  е  за  момента.  При  развитие  на  случая  ще  ви 
информирам. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  продължаваме със  следващия докладчик – това  е  госпожа 
Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  в  началото 
няколко писма, които са във връзка с разгледаното от нас заявление 
за  достъп  до  обществена  информация,  което  препратихме  на 
общините.  Докладвам  вх.  № МИ-06-299/139  от  12.07.2018  г.  Във 
връзка  с  нашето  писмо  ни  информира  кметът  на  община 
Ивайловград,  че  от  2007  г.  досега  няма  регистрирани европейски 
граждани в Република България за гласуване на местните избори и 
избори  за  Европарламент.  От  2007  г.  досега  няма  европейски 
граждани в Република България, които са упражнили правото. Два 
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пъти са го написали колегите. И броят на регистрираните български 
граждани  извън  страната  с  подадени  заявления  за  гласуване  в 
изборите през 2009 г. е нула, а за 2014 г. – 5. 

Докладвам  го  за  сведение  на  Централната  избирателна 
комисия и за обобщаване в регистрите във връзка с предходни наши 
няколко протоколни решения, които сме приели по тези преписки. 

Докладвам писмо с  вх.  № МИ-06-299/138 от  11.07.2018  г., 
което е получено по електронната поща от временно изпълняващия 
длъжността кмет на община Раковски господин Романов, който ни 
изпраща  отговора  си  до  двете  заявителки  и  до  нас  в  отговор  на 
заявлението за достъп до обществена информация. 

Докладвам  го  за  сведение,  запознаване  и  обобщаване, 
съгласно предходни наши протоколни решения. 

Докладвам  вх.  №  ЦИК-07-110/1  от  12.07.2018  г.  Това  е 
преводът към преписка с вх. № ЦИК-07-110 от 11.07.2018  г. Става 
въпрос за семинари през м. септември с Международната публична 
администрация от такива избрани семинари. Доколкото виждам, тук 
се сочат два семинара: „Корпоративно управление и ефективност на 
Съвета“  –  започва  на  10  септември  и  продължава  една  седмица; 
както и семинар на тема „По-добри политики – по-добър живот“. 

Ще  възложа  на  госпожа  Жекова  да  получи  повече 
информация за тези семинари, дали има свързани с нашата дейност 
и ще го върна на доклад. 

Докладвам  за  сведение  писмо  от  областния  управител  на 
област Велико Търново, с което на основание наше решение и във 
връзка с постъпило в областната администрация на Велико Търново 
искане на разследващ полицай за предоставяне на заверени копия на 
документи,  представени  пред  РИК  от  изборите  през  2017  г.  за 
нуждите на досъдебно производство. Приложено е заверено копие 
на  протокол,  ведно  със  заверено  копие  на  искане  от  старши 
разследващ полицай. 

Това го оттеглям като доклад, то е за решение. Ще подготвя 
проект на решение и ще го върна на доклад. 
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Колеги, връщам на доклад преписка за покана за изборите в 
Босна  и  Херцеговина.  Бях  я  докладвала  на  22  май  за  сведение  и 
запознаване от колегите.  Възложих на госпожа Жекова да получи 
повече  информация.  Миналата  седмица  тя  ми  предостави 
съответните  форми,  които  е  получила,  указанията,  условията  за 
акредитация. В работна кореспонденция с отговорното лице в тази 
комисия са обменили информация, че акредитацията за наблюдатели 
е започнала от датата на оповестяване и може да се случи седем дни 
преди изборния ден, като също така може да бъде одобрена и един 
ден преди изборите. 

Докладвам го сега за сведение. По-късно, като наближи, ще 
го върна на доклад. Мисля, че изборите бяха на 7 октомври 2018  г. 

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

госпожа Солакова да води. 
Продължете, госпожа Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само за ваша информация, 

продължава  да  пристига  информация  във  връзка  с  тестовата 
кампания за криптотула. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  моля  вижте 
докладна записка с вх. № ЦИК-09-141 от 11.07.2018 г. Става въпрос, 
че  от  администрацията  на  Народното  събрание  преустановяват 
снабдяването на Централната избирателна комисия за заседанията и 
за други събития с вода, с оглед на процедура по договаряне, която 
тече при тях. Затова от администрацията са направили проучване в 
интернет,  за  да  можем сами да  се  справим с  този  въпрос.  И въз 
основа  на  проучването  виждате  тази  докладна.  Има и  приложени 
разпечатки. 

Тази  докладна  представя  информацията  за  икономически 
целесъобразните варианти за минерална вода „Княжево“ и „Леново“ 
с посочената цена. Цената не изисква провеждане на процедура по 
Закона за обществените поръчки. 
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Администрацията предлага по електронен път да се направи 
поръчката и да се извършва доставка до Централната избирателна 
комисия.  Приложени  са  тези  електронни  оферти.  Представен  е  и 
контролен  лист  за  предварителен  контрол  от  финансовия 
контрольор. 

Колеги, предлагам да одобрим предложението за доставка на 
минерална вода „Княжево“ с посочена цена на стек. И да възложим 
на  администрацията  всички  необходими  действия  да  бъдат 
предприети. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението, така както е 
направено. 

Режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня  
Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  2  (Ивайло  Ивков,  Мартин 
Райков).  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, за сведение докладвам № ЦИК-00-563 от 
12 юли 2018 г.  Семинар „Португалският опит при възлагането на 
европейски обществени поръчки“.  В папка „Покани“ знаете,  че се 
публикуват тези покани за семинари. 

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-09-140  от  11  юли  2018  г.  – 
предложение  за  закупуване  на  програмен  продукт  за  финансов 
контрол.  Ако  си  спомняте,  получена  е  оферта  в  Централната 
избирателна  комисия  с  вх.  № ЦИК-08-10  от  5.07.2018  г.  Аз  ви я 
докладвах и я възложихме на администрацията за предоставяне на 
допълнителна  информация.  В  тази  докладна  записка  госпожа 
Радославова  посочва,  че  това  е  с  оглед  подобряване  на 
организацията  по  осъществяване  на  предварителен  контрол  на 
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финансовите  разходи  и  поетите  задължения,  и  проследяване 
изпълнението  на  договорените  дейности,  услуги  и  доставки. 
Представен  е  и  контролен  лист  за  предварителен  контрол  от 
финансовия контрольор. 

Тази  версия  на  програмния  продукт  –  и  от  самата  оферта 
видяхме, е в докладната записка е посочено, че много ведомства от 
бюджетната сфера работят с продукта. Общата стойност е 1687 лв. с 
ДДС. Освен това в офертата се съдържа и предложение за обучение, 
абонаментно обслужване на софтуера за 12 месеца – 107.96 лв. без 
ДДС. 

Предлага се ЦИК да одобри офертата и одобри сключването 
на  договора  с  доставчика  „С+С  Аутоматион“  ООД  за  финансов 
програмен продукт „Поликонт“. 

Предлагам  да  одобрим  това  предложение,  за  да  можем  да 
подобрим организацията на работа по финансовия контрол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам.  (Коментари и уточнения 

извън микрофона.)
Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  
Цветозар Томов), против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, отново връщам на доклад вх. 
№  ЦИК-09-132  от  5  юли  2018  г.  Това  е  докладната  записка  на 
госпожа  Манолова  с  приложени  два  отчета  по  повод 
напомнителните  писма  от  Националния  статистически  институт  с 
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оглед на това, че ЦИК участва в извадково тримесечно тематично 
проучване. Аз и предния път ви казах. Едната справка – отчетът е 
във  връзка  с  придобити  дълготрайни  материални  активи  в 
Централната избирателна комисия, а вторият отчет е за разходите за 
работна заплата,  други разходи за  труд за  второто тримесечие  на 
2018  г.  Отчетът  съдържа и информация за  наети лица,  свободни 
лица  и  т.н.,  включително  ръководни,  експертни  и  технически 
длъжности. 

Предлагам да одобрим и двата отчета. Те по електронен път 
ще  бъдат  изпратени  на  Националния  статистически  институт  с 
електронен подпис. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване предложението. 
Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Моля, продължете. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като не съм убедена дали 

имаме решение кой от администрацията отговаря за отчетите пред 
НСИ,  предлагам  да  упълномощим  главния  счетоводител  Гергана 
Младенова или Валерия Бончева – счетоводител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
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Мартин Райков,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Благодаря на госпожа Солакова. 
Госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, преди малко ви докладвах 

едно  писмо  от  областния  управител  на  област  Велико  Търново, 
което  оттеглих.  След  направеното  уточнение  го  докладвам 
съобразно  предходния  доклад  за  сведение  и  приключване  на 
преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № НР-09-59 от 10.07.2018 

г.  От Софийската  градска прокуратура искат  да допуснем вещото 
лице  Иван  Ташков  Лазаров,  за  да  се  запознае  с  оригиналите  на 
документи и да  извърши необходимата експертиза.  Докладвам го, 
защото си има номер и трябва да мине. 

Предлагам  ви  да  се  свържа  по  телефона  с  въпросния 
следовател и да му кажа, както сме писали в нашите писма, просто 
да  вземем  координатите  на  вещото  лице  и  да  разберем  кога  ще 
дойде,  за  да  му  се  покажат  документите.  Да  не  отговаряме  с 
официални писма. Ние вече сме казали стандартно, че е от 10 ч. до 
17 ч. всеки ден. Аз ще се свържа с вещото лице и ще се разберем 
кога ще дойде. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Цанева. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 
Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-151 от 12.07.2018 г. Това 

е писмо от общинската избирателна комисия – Стралджа, с което ни 
информират и изпращат съответно решение и справка от ГД „ГРАО“ 
за брой население. С това писмо ни уведомяват, че с тяхно решение 

18



№ 188-МИ от 27.06.2018 г. предсрочно са прекратили пълномощията 
на  кмета  на  кметство  Александрово,  община  Стралджа,  област 
Ямбол,  поради наличието на повече от  шест месеца заболяване и 
влошено  здравословно  състояние  на  кмета  на  кметство 
Александрово. 

Изпращат и справка от ГД „ГРАО“ за броя на населението, 
което е: с постоянен адрес – 118, и с настоящ адрес – 102, т.е. под 
изискуемия минимум. 

Нашата практика е и аз съм подготвила такова писмо, което 
изпращаме  до  кмета  на  общината,  до  общинската  избирателна 
комисия и до общинския съвет, в което им казваме, че с протоколно 
решение  Централната  избирателна  комисия  решава  да  не  прави 
предложение до президента. Но в този случай, моето предложение е 
в конкретния случай да бъде за сведение, тъй като в решението на 
ОИК изрично пише: препис от настоящото решение да се изпрати на 
ЦИК и на председателя на общинския съвет – Стралджа.  Така че 
при  това  положение  мисля,  че  нашето  писмо,  което  обикновено 
изпращаме  и  информираме,  е  излишно.  (Коментари  и  уточнения 
извън микрофона.)

Приемам  направеното  предложение,  че  независимо  от 
написаното в решението на общинската избирателна комисия, ние 
трябва да пратим писмо.  Аз съм го изготвила и то  е  в  папката  с 
моите инициали за днешното заседание.  Подготвила съм писмо, с 
което да ги уведомим, че с протоколно решение от 12 юли 2018  г. 
Централната избирателна комисия реши да не прави предложение до 
президента  за  насрочване  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 
Александрово, тъй като не отговаря на изискванията на чл. 16, т. 1 от 
ЗАТУРБ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо. 
Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
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Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  докладваната  преди  малко 
преписка от господин Ивков, както и други запитвания, постъпили 
по телефон и писмено, ви предлагам да вземем протоколно решение, 
с  което  да  възложим  на  господин  Кирил  Пенев  отварянето  на 
помещенията  и достъпа  до чувалите със  списъците  за  правене на 
експертиза от вещи лица. 

Уважаеми  колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка,  като 
определям господин Ивков да брои. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  това  е  госпожа 

Нейкова. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-

512 от 10 юли 2018 г.  По електронната поща в ЦИК е постъпило 
писмо от  Държавна агенция „Електронно управление“,  с което ни 
изпращат линк към портала за обществени консултации, на който е 
публикувано  техническото  задание  по  проекта  „Изграждане  и 
внедряване  на  системата  за  дистанционно  електронно  гласуване“. 
Мисля, че във вторник говорихме затова, че до 12 август 2018 г. са 
обществените консултации. 

20



Докладвам го  за  сведение.  (Коментари  и  уточнения  извън 
микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължете, 
госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  другият  ми  доклад  е  във 
връзка  с  писмо  с  вх.  №  ЦИК-11-46,  което  ви  докладвах  на 
предходното заседание с  искане за заличаване на лични данни от 
лице, което не е подало заявление в съответствие с изискванията на 
чл. 29 от Закона за защита на личните данни. Беше разпределено на 
госпожа Радославова в качеството й на длъжностно лице по защита 
на личните данни, която е подготвила проект на писмо, което е в 
моята папка: че заявлението не отговаря на тези изисквания и указва 
по какъв ред трябва да бъде подадено. 

Предлагам ви да бъде изпратено.  (Коментари и уточнения  
извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  благодаря  на  госпожа Нейкова  за  доклада.  Нека  отложим 
вземането на решение с оглед и общото ни принципно становище по 
този повод, което ще оформим в близките дни. 

Уважаеми колеги, има още един докладчик по тази точка, но 
е извън залата. 

Продължаваме със следващата точка от дневния ред: 
6. Доклад относно провеждане на обществена поръчка за 

самолетни билети и за преводачески услуги.  
Заповядайте, господин Пенев. Вие сте първи. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка от Милена Радославова, изпълняваща длъжността директор 
на Дирекция „Администрация“ в ЦИК. Тя е с вх. № ЦИК-09-103/1 от 
11 юли 2018 г. Публикувана е във вътрешната мрежа в моята папка 
за днешното заседание. 

Касае  се  за  предложение  да  бъде  открита  процедура  за 
обществена  поръчка  по  реда  на  Глава  26 „Събиране  на  оферти с 
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обява. Покана до определени лица“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване 
на  самолетни  билети  и  медицински  застраховки  за  сметка  на 
лицензиран застраховател за превоз по въздух на пътници и багаж 
при  служебни  пътувания  на  членове  на  ЦИК,  служители  от 
администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебни 
пътувания  в  страната  и  чужбина,  както  и  предоставяне  на 
допълнителни  услуги,  свързани  с  пътуванията  –  хотелски 
резервации, настаняване и трансфер“. 

Както  знаете,  предишната  поръчка  беше  прекратена,  която 
приключи  съвсем  наскоро  и  не  избрахме  изпълнител  за 
извършването на услугите – предмет на поръчката. 

Предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да  открием 
процедурата,  да  публикуваме  обява  за  обществената  поръчка,  да 
одобрим  проекта  на  документация  за  участие  в  обществената 
поръчка. Документацията е идентична напълно с последната такава, 
която сме одобрили. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги,  предлагам  отново  да  се  запознаете  с  проекта  на 
документация.  Ако  има  някакви  предложения  за  допълнения,  в 
следващата  седмица  отново  да  се  разгледа  предложението  за 
откриване на тази процедура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, моля да се запознаете и ще включа точката в дневния 

ред за вторник. 
Заповядайте,  госпожо Солакова  –  втори докладчик  по тази 

точка. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах ви едно 

писмо от  Държавна  агенция „Архиви“,  което  не  беше свързано  с 
преписка и не ставаше ясно по повод на какво е. По тази причина 
сега има приложено наше писмо и си мисля, че не е относимо. Но да 
ви запозная с писмото, което е във вътрешната мрежа на 2 юли 2018 
г. с вх. № ЦИК-00-557. 

То  е  във  връзка  с  поставени  въпроси,  свързани  с  изборни 
книжа и материали, които остават на съхранение в общинските и 
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областните  администрации.  Те  ни  уведомяват,  че  тези  изборни 
книжа и материали се съхраняват там до съответните срокове. Те не 
стават част от учрежденския архив на общината или съответно на 
областта.  Позовават  се  на  проекта  за  правила  за  определяне  на 
помещения и разрешаване на достъп, с които са запознати, по които 
те имаха предложения и проведохме и работна среща за уточняване. 
И тази процедура знаете,  че не е приключила по одобряването на 
окончателната  редакция.  Изрично  посочват  приложимостта  на 
Наредбата  за  реда  за  организиране  и  обработване,  експертиза, 
съхраняване и използване на документите в учрежденските архиви 
на  държавните  и  общинските  институции  и  се  прилага  като 
подзаконов нормативен акт по Закона за националния архивен фонд. 
И  в  това  писмо  посочват,  че  има  постъпили  предложения  на 
държавните  архиви  за  актуализация  на  примерния  списък  на 
документите от избори със срокове за съхранение. 

Знаете,  че последния списък, който прилагаме Централната 
избирателна  комисия  и  всички  общински  избирателни  комисии, 
районни  избирателни  комисии  или  общински  и  областни 
администрации е от 2012 г. След изготвянето на такъв списък те ще 
ни го представят за запознаване. 

За сведение ви докладвам това писмо. 

Преминавам  към  точката  за  обществената  поръчка  за 
преводаческите  услуги.  Надявам  се  да  сте  се  запознали  с 
документацията – докладвах я за сведение в предишно заседание за 
запознаване. 

Уважаеми колеги, № ЦИК-09-133 от 5.07.2018 г. Обособена е 
отделна папка за обществена поръчка за преводаческите услуги. В 
докладната  записка  се  посочва,  че  се  предоставя  такава 
проектодокументация,  заедно  със  справка  изготвена  от 
счетоводителя  Валерия  Бончева,  за  изплатените  суми  за 
преводачески услуги: в една част по отношение на договора, който е 
сключен от 28.08.2017 г. И разбира се за преводаческите услуги във 
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връзка с провеждането на Международната конференция миналата 
година. 

Общата  сума,  която  е  изплатена,  без  ДДС  е  в  размер  на 
56 767,50 лв. Тази справка за изплатените суми е послужила разбира 
се  на  администрацията  и  за  определяне  на  вида  на  обществената 
поръчка. Направена е справка по отношение и на предишни години 
по договорите за преводаческите услуги. Не се налага да се приложи 
някаква корекция с оглед и на предстоящи събития, а и като се има 
предвид проведената международна конференция. 

Предлага се да се открие възлагане на обществена поръчка по 
реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, с обява 
за услуга, в размер до 70 000 лв. Подготвена е проектодокументация, 
която по същество е същата и с предишната година, тъй като тя не 
ни  е  създала  и  проблеми  както  по  провеждането,  така  и  при 
изпълнението на договора. 

Представен  е  проект  на  решение  и  е  приложена  цялостна 
документация. Моля да я погледнете, защото самата обява съдържа 
основните положения по тази поръчка.  Описанието на предмета – 
предоставяне  на  преводачески  услуги  за  нуждите  на  Централната 
избирателна  комисия  –  виждате  кои  са  дейностите,  които  ще  се 
изпълняват. В общи линии писмен и устен превод. 

Шест  са  езиците,  които  и  предната  година  сме  посочили: 
английски,  немски,  френски,  испански,  италиански  и  руски  език. 
Отново остава възможността да могат да съдействат на Централната 
избирателна  комисия,  когато  възникне  такава  необходимост,  и  за 
други чужди езици от български на чужд език и обратно. Разбира се, 
всички дейности, свързани и съпътстващи превода. 

Условията,  на  които  трябва  да  отговарят  участниците,  са 
описани  –  законовите  от  една  страна.  По  отношение  на 
правоспособността: да притежава валиден сертификат, съответен за 
изпълнение  на  тези  услуги;   технически  и  професионални 
способности. Представена е и методиката за оценяване на офертите 
в хода на тази процедура. 
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Уважаеми  колеги,  предлагам  да  одобрим  предложението  с 
решение, да открием възлагане на обществена поръчка с посочения 
предмет; да одобрим документацията така както е представена; да 
определим  за  отговорни  длъжностни  лица  Николай  Желязков  и 
Милена  Радославова.  Да  възложим  на  тези  лица  да  публикуват 
обявата,  да  изпратят  до  регистъра  на  Агенцията  за  обществени 
поръчки  за  публикуване  в  „Профила  на  купувача“  обява  за 
обществената  поръчка,  да  осъществят  дейностите,  свързани  с 
възлагането на обществената поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Уважаеми колеги,  първо подлагам на гласуване проекта на 

решение за обявяване на обществената поръчка. 
Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Това е Решение № 5103. 
И уважаеми колеги, сега подлагам на гласуване възлагане на 

господин  Желязков  и  госпожа  Радославова  извършване  на 
съответната  публикация на обявата,  изпращане на информация до 
регистъра  на  Агенцията  по  обществени  поръчки  и  въобще 
предприемане на всички мерки във връзка с откритата обществена 
поръчка. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
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Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Колеги, с това изчерпахме точка шеста от дневния ред. 

Връщаме на точка пета: 
5. Доклади по писма. 
Господин Баханов, заповядайте. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги,  само ви докладвам 

вх. № НР-06-3 (5-3) от 11.07.2017 г. Дошло е в оригинал. Копието, 
което  е  изпратено  до  Централната  избирателна  комисия,  от 
уведомлението  на  госпожа  Менка  Капитанова  –  кмет  на  община 
Гърмен, с което уведомява председателя на инициативния комитет 
за  местен  референдум  в  с.  Марчево,  че  областният  управител  на 
Благоевградска  област  Бисер  Михайлов  е  подал  жалба  до 
Административен съд – Благоевград, против решение на общинския 
съвет  в  Гърмен,  с  което  е  одобрено  провеждането  на  местен 
референдум в с. Марчево на 19 август 2018  г., с искане за отмяната 
му като незаконосъобразно и с посочването, че съгласно чл. 166, ал. 
1 от АПК и чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА оспорването спира изпълнението 
на  решението.  И  общинската  администрация  –  Гърмен  е 
преустановила  организационно-техническата  подготовка  за 
провеждането му. 

Докладвам това за сведение. 
Отделно, уважаеми колеги и уважаема госпожо председател, 

тъй  като  имам  –  не  знам  дали  и  при  други  колеги  има  писма  с 
искания –   от Министерство на вътрешните работи, Шесто районно 
управление има от един месец, което е при мен, има от 10.07.2018 г. 
Това,  което  е  от  11.06.2018  г.   по  телефона  съм  се  уточнил  с 
разследващия полицай. Тя беше в отпуск две-три седмици След това 
по телефона сме уточнили какво е необходимо да представим, тъй 
като не беше записано за кои точно избори искат списък на лицата, 
подкрепящи  регистрацията  на  коалиция  от  партии  „БСП  за 
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България“.  Уточнихме  го  по  телефона  след  завръщането  й  от 
отпуска. Но имам искане и от 10.07.2018 г. 

Предлагам, ако има и други колеги, с оглед на факта, че към 
момента  нямаме  лице,  изпълняващо  длъжността  домакин,  да 
упълномощим някого…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. Преди мъничко, когато на вас ви се наложи да 
излезете, ние извършихме това възлагане на лицето Кирил Пенев. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря ви, извинявайте. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, с това изчерпахме  точка пета от дневния ред. 

Преминаваме към  точка седма: 
7.  Разни. 
Колеги,  преди  да  дам  думата  на  господин  Арнаудов  и 

госпожа Стефанова, само бих искала да ви докладвам за сведение. В 
моята  папка с  вх.  № ЦИК-07-90/2  от  11.07.2018  г.  и  съответният 
превод  с  вх.  №  ЦИК-07-90/3  от  12.07.2018  г.  на  списанието,  на 
изданието на АСЕЕЕО, в което е  публикувана проектопрограмата 
към настоящия момент на предстоящата конференция в Литва. 

Колеги, давам думата на господин Арнаудов. 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  вх. 

№ ЦИК-09-139  от  11.07.2018  г.  Това  е  докладна  записка  от 
юрисконсулт Милена Радославова в качеството си на директор на 
Дирекция „Администрация“.  Докладната се намира в моята папка. 
Става  въпрос  за  установена  липса  на  две  обозначителни  пана, 
веригата и катинарите, с които са свързани паната за обозначаване 
на  ползваните  паркоместа  по  договор  с  Центъра  за  градска 
мобилност. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Към  докладната  записка,  която  е  изготвена  от  главния 
юрисконсулт  Желязков,  и  е  съгласувана  от  главния  счетоводител 
госпожа  Младенова,  е  изготвен  и  контролен  лист  за  поемане  на 
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финансово задължение до 150 лв.  за  закупуване на нова верига  и 
катинари за обезопасяване на обозначителните пана. 

Моля да гласуваме този разход. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  преминаваме  към  следващ  докладчик  – 

госпожа Стефанова. Упълномощавам госпожа Солакова да води. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в обща папка 

от  днешното  заседание  има  публикувани документи  във  връзка  с 
процедурата  за  провеждане  на  подбор  на  длъжност  „Главен 
специалист  –  домакин“,  както  и  в  моята  папка  са  сканирани 
абсолютно  всички  кандидатури  на  подалите  и  участвали  в  нея. 
Който желае, може да се запознае. 

В изпълнение на протоколно решение на ЦИК от 3 юли т.г., 
определена със Заповед № 124 от 4 юли 2018 г.  и допълнена със 
Заповед  № 125  комисия  за  провеждане  на  подбор  за  заемане  на 
длъжността „Главен специалист – домакин“, проведе заседание на  5 
юли 2018 г. във връзка с провеждане на първия етап от методиката и 
процедурата за подбор – подбор по документи. 

За  длъжността  участваха  34  кандидата,  които  бяха  подали 
документи.  Всички  кандидати  са  подали  в  срок  изискуемите 
документи съгласно обявата за подбора. Комисията реши, че 14 от 
тях  допуска  до  следващ  етап  –  интервю,  като  те  отговарят  на 
обявените от ЦИК минимални изисквания за заемане. 

На  11  юли  2018  г.  бе  проведено  отново  заседание  на 
комисията за подбор за заемане на длъжността „Главен специалист – 
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домакин“, като в началото бяха обсъдени документи, постъпили от 
Иван Кабанов, регистрирани в дневника на кандидатите под № 21 на 
10 юли 2018 г., състоящи се от заявление и служебна бележка от ТП 
Държавно  горско  стопанство  –  София.  Комисията  оставя  без 
разглеждане  горепосочените  документи,  тъй  като  същите  са 
постъпили  след  посочения  срок  за  подаването  им  в  обявлението, 
публикувано на  интернет страницата  на ЦИК,  в  ежедневниците и 
специализираните сайтове,  и след приключване на първия етап от 
процедурата за подбор. 

След това беше проведено интервю с всички допуснати 14 
кандидата. След интервюто всеки член на комисията постави своята 
индивидуална оценка по определени показатели във формулярите за 
оценка на кандидатите и можете да ги видите като събрани точки. 

Въз основа на получените оценки комисията за провеждане 
на процедурата за подбор извърши класиране, като на първо място 
класира Румен Младенов. 

С  оглед  постигнатите  резултати,  комисията  предлага  на 
Централната  избирателна  комисия  да  одобри  кандидатурата  на 
Румен  Петров  Младенов,  като  сключи  трудов  договор  с  него.  И 
също така да бъдат публикувани двата протокола на комисията на 
официалната интернет страница на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Стефанова. 

Колеги,  коментари?  (Коментари  и  уточнения  извън 
микрофона.)

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направените 
предложения. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица 
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Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  – 
няма.  

Приемат се. 
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 
Свиквам следващото заседание във вторник, 17 юли 2018 г., в 

10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева  
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