ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 656
На 31 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,
Метин
Сюлейман
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Александър Андреев, Метин
Сюлейман
3. Доклади
по
дела,
жалби,
сигнали
и
административнонаказателни преписки.
Докладват: Мария Бойкинова, Владимир
Пенев, Катя Иванова
4. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Румяна
Сидерова, Кристина Стефанова, Таня
Цанева, Мария Бойкинова, Ивайло Ивков,
Камелия Нейков, Румен Цачев и Емануил
Христов
5. Доклад относно провеждане на обществена поръчка на
самолетни билети.
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Докладва: Владимир Пенев
6. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Кристина
Стефанова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Росица Матева.
Заседанието бе открито в 10,50 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 31 юли 2018 г.
Уважаеми колеги, преди да ви предложа проекта за дневен
ред, ми позволете от мое лично име и от името на цялата Централна
избирателна комисия да честитя рождения ден на господин
Арнаудов, който беше вчера, да му пожелая здраве, щастие, много
професионални успехи!
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на дневен
ред: т. 1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения – докладчик господин Арнаудов; т. 2. Доклади относно
искания за изплащане на възнаграждения на ОИК – докладчик
господин Андреев; т. 3. Доклади по дела, жалби, сигнали и
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административнонаказателни преписки с докладчици госпожа
Бойкинова, господин Пенев; т. 4. Доклади по писма с докладчици
господин Андреев, госпожа Сидерова, госпожа Стефанова, госпожа
Цанева; т. 5. Доклад относно провеждане на обществена поръчка за
самолетни билети с докладчик господин Пенев; т. 6. Разни с
докладчици аз и госпожа Стефанова.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в точка трета –
доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни
преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Иванова.
След това беше госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите с докладна
записка от директора на Дирекция „Администрация“ в Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ще ви включа в
докладите по писма.
Следващ беше господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ако обичате след колегата да ме
включите в писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Ивков.
Следваща беше госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако обичате, да ме включите след
колегата Ивков в писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
колега Нейкова.
След това беше господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да ме включите в писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Цачев.
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И господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в точка първа и точка втора от така предложения
дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Сюлейман.
Други предложения? – Не виждам, колеги.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
бих искала да ви информирам, че по обективни причини от
днешното заседание отсъстват госпожа Мусорлиева, госпожа
Солакова, госпожа Ганчева, госпожа Матева и господин Баханов. По
обективни причини ще закъснее господин Христов. За сведение,
колеги.
И във връзка с така предоставената информация, колеги, днес
трябва да изберем изпълняващ функциите за секретар на
Централната избирателна комисия. Предлагам това да бъде колегата
Цачев.
Колеги, имате ли други предложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
от кмета на община Стамболийски, постъпило в Централната
избирателна комисия с вх. № НС-06-27 от 27 юли 2018 г., с което ни
изпраща копие от своя заповед № 348 от 2 юли 2018 г. и протокол от
18 юли 2018 г. от комисията за отваряне на помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за
народни представители през 2013 г., през 2014 г. и национален
референдум през 2013 г.
Това е за сведение.
И следващото писмо е от кмета на община Велинград,
постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-06-24
от 27 юли 2018 г., с което отново ни изпращат заповед на кмета
№ 1103 от 25 юли 2018 г., и протокол на комисията за отваряне на
запечатано помещение.
Също е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Следващ докладчик е господин Сюлейман – заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-26
от 26 юли 2018 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
писмо от кмета на община Крумовград, област Кърджали, което
писмо е в изпълнение на задълженията на кмета на общината във
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връзка с Решение № 4997 от 6 март 2018 г. на Централната
избирателна комисия, както и на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС
от 2017 г., във връзка с отваряне на архивни помещения, в които се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински
съветници и кметове и националния референдум през 2015 г., от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
националния референдум през 2016 г. и от изборите за народни
представители през 2017 г. Към писмото са приложени протоколи,
съответно № 2, № 3 и № 4 от 17 май 2018 г., както и препис от
заповедта на кмета, с която е назначена комисията по чл. 445, ал. 7
от Изборния кодекс.
Това писмо е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
С това изчерпихме точка първа от дневния ред.
Продължаваме с точка втора:
2. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е господин Андреев – заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило искане с вх. № МИ-27-116 от 26.07.2018 г. от общинската
избирателна комисия – Брезово, за изплащане на възнаграждение за
проведено едно заседание на 13.07.2018 г., на което са присъствали
заместник-председател, секретар и 8 членове. Също и за две
дежурства, които са проведени на 12.07.2018 г. във връзка с
подготовката на заседанието, и последваща подготовка на друго
заседание – на 20.07.2018 г., пак на заместник-председател и
секретар. Проведеното заседание извън дежурствата, които са за
подготовка, е във връзка с провеждането на заседанието, с което да
се вземе решение за прекратяване пълномощията на кмет на
общината.
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Във връзка с това ви предлагам да одобрим изплащането на
възнаграждението. Основанието е Наше Решение № 2901-МИ,
раздел І и раздел ІІ от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Господин Андреев, а на това
заседание общинската избирателна комисия все пак взела ли е
решение за прекратяване пълномощията на кмета, въпреки че е
осъден с влязла в сила присъда? Това ли е въпросното заседание?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Така или иначе е проведено
заседание, а дали е взето решение, това няма общо със самото
изплащане на решението. Но не – приели са отхвърлително решение,
тъй като са гласували двама „за“ и шест „против“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тогава не можем да изплатим
възнагражденията на общинската избирателна комисия – Брезово,
тъй като кметът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление от
общ характер и наказание „лишаване от правото да заема държавна
служба“ за срок. Считам, че в този случай членовете на общинската
избирателна комисия са били длъжни да му прекратят
пълномощията предсрочно, каквато е разпоредбата и на ЗМСМА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам да го подложим на
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други колеги
имат ли желание за изказване? – Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам при това положение, след като
така или иначе вече имаме официална информация, да прогласим
решението за нищожно и да укажем на съответната общинска
избирателна комисия да се събере и да вземе ново решение, с което
да прекрати пълномощията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Това е ново предложение по същество, което е извън обхвата
на точката „Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК“. Аз
разбира се, бих предложила на комисията да разгледа вашето
предложение, при положение че преписката е пред нас, ние се
запознаем с това решение, запознаем се и с цялата документация,
което моля да се случи, за да можем да разгледаме този въпрос.
Сега връщам към възнагражденията.
Колеги, основното предложение на докладчика е да се
изплати възнаграждението. В залата постъпи предложение то да не
бъде изплатено с посочените аргументи.
Уважаеми колеги, аз ще подложа на гласуване изплащане на
възнаграждението и ако това предложение не постигне
необходимото мнозинство, тогава естествено ще остане втората
опция.
Колеги, подлагам на гласуване изплащане на възнаграждение
за заседанието.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 6 (Александър Андреев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – 11 (Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Цветозар Томов).
Колеги, не постигна необходимото мнозинство това
предложение. Няма да бъде изплатено възнаграждението за
заседанието.
Колеги, сега подлагам на гласуване изплащане на
възнагражденията в останалата им част за дежурствата.
Режим на гласуване…
Уважаеми колеги, тъй като във времето за гласуване на
успяха да гласуват всички колеги, които са в залата, колеги,
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прегласуваме изплащане на възнаграждението за двете дежурства.
Едното е за подготовка на заседанието, а другото е за изпращане на
решението в Административния съд.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – 7
(Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Румен Цачев, Цветозар Томов).
Благодаря.
И сега, за да приключим поставените въпроси, аз моля
преписката да се публикува в частта на решения и прилежащи
документи, ако тези документи са тук. Ако не – да се поискат, за да
може вече да се разгледа и самото решение.
Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз ще върна преписката в
канцеларията и оттам-нататък да я преразпределите на този, който е
направил предложението за решение.
Колеги, втори докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, на проведеното
заседание на 3 юли т.г. съм докладвал искане от общинската
избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, с вх. № МИ-27106 от 29 юни 2018 г., с искане да бъдат изплатени
възнагражденията на членовете на ОИК – Кърджали, за проведено
заседание на 30 май и за дадени две дежурства, съответно на 29 май
и на 31 май 2018 г. На заседанието тогава – видно от протокола на
заседанието № 648, е докладвано одобряването и е одобрено
изплащането на възнагражденията на 10 членове, в т.ч. председател,
заместник-председател, секретар и 7 членове, но в изготвената и
изпратена справка е пропуснато възнаграждението на заместникпредседателя на ОИК – Кърджали за проведеното заседание на 30
май 2018 г., поради което правя предложение с протоколно решение
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да одобрим изплащането на възнаграждението. То един вид е
одобрено, но да коригираме тази допусната техническа грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме точка втора от дневния ред.
Продължаваме с точка трета:
3. Доклади
по
дела,
жалби,
сигнали
и
административнонаказателни преписки.
Първи докладчик е госпожа Бойкинова – заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви Определение
по гражданско дело № 87343 от 2017 г., на Софийски районен съд,
79. Състав. С това Определение Софийският районен съд прекратява
производството по делото и връща исковата молба, подадена от
„БА“ ООД и „Авенир-21“ ЕООД срещу Централната избирателна
комисия, с което са предявени осъдителни искове за заплащане на
сумата от 27 240 лв. С Определението съдът е приел всъщност, че
исковата молба е недопустима, тъй като редът за защита е
административен, а не по общия исков граждански ред.
Можете да се запознаете с мотивите на Определението.
Също така в моята папка е качено и решение на
Административен съд – София град, ІІ отделение, 29. Състав, по
административно дело № 2961 от 2018 г., с което моля да се
запознаем и да разгледаме в работно заседание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова.
Следващ докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както си спомняте, на
миналото заседание на Централната избирателна комисия с
протоколно решение решихме да бъде обжалвано постановление за
прекратяване на досъдебно производство при Районна прокуратура –
гр. Ардино, от 20 юли 2018 г., с което се прекратява досъдебното
производство № 7 от 2018 г. по описа на Районно управление
„Полиция“ – Ардино.
Във вътрешната мрежа в моята папка са публикувани и
постановлението, ако желаете да си припомните неговото
съдържание; публикуван е проект на жалбата, а също така и съдебна
практика, която с помощта на колегите от Правния отдел
установихме в посока на неприложимостта на чл. 9, ал. 2 от
Наказателния кодекс в конкретния случай.
Моля да се запознаете с проекта на жалбата и ако има
предложения за корекции, да ги направим. Така можем да оформим
окончателното й съдържание, тъй като крайният срок за обжалване е
днес. Днес е последната възможност да вземем решение за
изпращане на жалбата в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля да отворите папката на господин Пенев и да се
запознаем с проект № 13210. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така изготвения
проект на жалба, като отчитаме и направените в оперативен порядък
корекции и прецизиране.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
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Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – 4 (Ерхан Чаушев,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар Томов).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Иванова – заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпила в Централната избирателна комисия призовка с вх.
№ МИ-08-15 от 27.07.2018
г., от която става ясно, че
Административен съд – Пловдив, Административно отделение ІІ
състав, е насрочил административно дело № 1108 от 2018 г. за 10
октомври 2018 г. от 10 ч. Припомням само, че става дума за делото,
образувано по исковата молба на Десислава Георгиева Йорданова
срещу Централната избирателна комисия.
Докладвам ви го за сведение.
И другия въпрос, който бих искала да обсъдим, тъй като към
призовката е приложено Определение № 1459, постановено в
закрито заседание на съда на 23 юли 2018 г., което е по хода на
делото и там е уважено едно от доказателствените искания на
Централната избирателна комисия, като е издадено съдебно
удостоверение, предлагам някой от юрисконсултите да бъде
командирован, за да го получи и да се снабди с насрещно такова от
съответното ТЗ на НАП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
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Колеги, с това изчерпахме точка трета от дневния ред.
Продължаваме с точка четвърта:
4. Доклади по писма.
Първи докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило по електронната поща писмо на английски от господин
Хан, който е съучредител на Асоциация на държавите с
пропорционална избирателна система. Същият е отправил
предложение до Централната избирателна комисия. Качени са във
вътрешната мрежа както преводът, така и оригиналът на английски.
Предложението е Централната избирателна комисия да участва в
създаването на асоциация на държавите в света, които са с
пропорционална избирателна система, като по този начин тази
организация или асоциация би трябвало да даде възможност за
споделяне на опит и за по-нататъшно развитие на идеята за
пропорционална избирателна система в техните страни и в света.
Накратко е изложил какви са според него ползите от създаването на
такава асоциация, както и предложението нашата Централна
избирателна комисия, към която е адресирано, да се включи в
нейното учредяване и като член на същата.
Аз за момента ви го докладвам за сведение и запознаване.
Евентуално на следващото заседание ще го върнем, за да може
Централната избирателна комисия вече да прецени дали да приеме
такава покана или просто тя да остане за момента за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Сидерова –
заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвах ви в
предшестващо заседание писмо от госпожа Ана Петрова –
изследовател в университет в САЩ, с което ни иска данни. Пита ни
дали има такива налични данни на нашия сайт относно застъпници,
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наблюдатели, партийни пълномощници, като иска данни за тях по
секции и по общини и моли ние да й ги предоставим.
В духа, в който коментирахме на предишното заседание, аз
съм изготвила писмо, в което казвам, че данните са достъпни на
нашата интернет страница за действащите избори, но на първо място
отговарям, че Централната избирателна комисия не изготвя
статистически данни относно числото на наблюдателите,
застъпниците, представителите на партии и коалиции или
инициативни комитети по общини. Правомощията на тези
участници в изборния процес не са обвързани с определена
избирателна секция. Всеки наблюдател може свободно да извършва
наблюдения на изборния процес или части от него, в които и да са
избирателни секции.
Наблюдателите не са обвързани с политически партии и
коалиции, а са упълномощени лица от неправителствени
организации, които съгласно Изборния кодекс могат да бъдат само
сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност
в областта на защитата на политическите права на гражданите.
И след това вече обяснявам къде могат да се намерят данните
за всички видове: за наблюдателите – на нашия сайт; за
застъпниците – в съответните многомандатни избирателни райони,
както и правата на застъпниците.
Колеги, моля погледнете го, за да не го чета цялото на глас, и
кажете, ако имате предложения. Нарочно съм обяснила основните
неща и съм казала в кои рубрики може да бъде намерена
информацията, защото не е наша работа ние да седим и да вършим
изследователската работа на този изследовател и да събираме данни.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Стефанова –
заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, на 27 юли с
вх. № МИ-06-362 сме получили писмо от община Лясковец, с което
ни уведомява, че към 30.06.2018 г. е получила трансфер от
Централната избирателна комисия в размер на 3166,81 лв.
Направена е справка от госпожа Гергана Младенова, която
потвърди, че сумата съответства на нашите разчети.
Докладвам го за сведение.
На 27 юли 2018 г. с вх. № ЦИК-04-11 сме получили писмо от
Министерството на финансите относно даване на допълнителни
указания във връзка с изготвяне на проекти на актове на
Министерския съвет по управление на имоти - държавна
собственост, във връзка с въвеждането на единен подход при
подготовката на актове, свързани с отнемане на правото на
управление върху имот – държавна собственост, и безвъзмездното
му предоставяне за управление на друга организация на бюджетна
издръжка, съгласно Закона за държавната собственост. В
допълнение ни казват, че подготовката на проекти се прилага само в
случаите, в които съпътстващите разходи по управление на
конкретния имот са над 10 000 лв. финансова обосновка.
Докладвам го за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Стефанова.
Следващ докладчик е госпожа Цанева – заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от ОССЕ,
получено при нас чрез Министерството на външните работи с вх.
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№ ЦИК-07-116 от 30.07.2018 г. Това всъщност е грама и включва
покана за изпращане на дългосрочни наблюдатели за
президентските избори в Грузия, които са планирани за м. октомври
2018 г.
Засега за сведение ви го докладвам. Бихме могли, както
практикуваме, да го предоставим и на Обществения съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване последното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви докладна
записка от Милена Радославова – за директор на Дирекция
„Администрация“ в Централната избирателна комисия, относно
изготвен проект на актуализирани вътрешни правила за изпълнение
на Закона за достъп до обществена информация от администрацията
на Централната избирателна комисия. Докладната е във вътрешната
мрежа, в моята папка.
Докладвам ви я за запознаване и предлагам на работно
заседание да обсъдим вътрешните правила със съответните
изменения и допълнения към вече приетите такива от Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова.
Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, за сведение докладвам преписка с
вх. № ПВР-05-15 от 30.07.2018 г., която представлява писмо от
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областния управител на Стара Загора, с която ни уведомява, че в
областната администрация е постъпило писмо с номер от първо
районно управление. Касае се за някакво разпореждане на Районна
прокуратура, с което се иска да бъде предоставена информация,
касаеща произведените избори за президенти вицепрезидент. И във
връзка с това в крайна сметка са отворили помещение с протокол.
Към преписката са приложени разпореждането, протоколът и
предишни наши кореспонденции – има писма на Централната
избирателна комисия, с които ние сме сезирали Районната
прокуратура и после има постановление за отказ от образуване на
производство. Уведомяват ни, че са извършили всъщност тези
действия по отварянето на помещението по разпореждане на
прокуратурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-04-42 от 30 юли 2018 г. от заместник-министър на
вътрешните работи, в отговор на нашето писмо от 17 юли 2018 г., с
което поискахме информация относно хода по изпълнение на
проекта за развитие на Пилотна система за електронна
идентификация и внедряване в продуктивен режим. Писмото е в
моята папка от днес.
От отговора става ясно, че към настоящия момент
реализирането на Националната схема за електронна идентификация
е обединено в обществена поръчка с предмет „Проектиране,
изграждане и управление на система за издаване на български лични
документи – поколение 2019“, която предстои да бъде обявена по
реда на Закона за обществените поръчки през м. август 2018 г. и че
включването на изграждане на системата за електронна
идентификация е съобразено с всички приоритетни проекти от
Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на
електронното управление. И че е съобразено с Регламент 910 от
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2014 г., който е посочен и като изискване в § 145 по отношение на
въвеждането на дистанционно електронно гласуване.
И в края на писмото става ясно, че всички дейности по
внедряването на електронната идентификация в реална
експлоатация, са с дефиниран срок до 12 месеца от датата на
сключване на договор с избран изпълнител, което за мен означава,
че и в началото на 2019 г. най-вероятно няма да е възможно това да
се случи.
Във връзка с това, колеги, аз ви предлагам това писмо да го
изпратим на бенефициента по проекта за дистанционното
електронно гласуване за информация в Държавна агенция
"Електронно управление“, и може би да поискаме становище от тях
за следващите действия по изпълнение на Дейност 2 от проекта за
дистанционно електронно гласуване. Още повече мисля, че 12 август
беше крайният срок за обществените консултации по техническото
задание. Да ни дадат информация и какво се случва в тази посока.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Оставяме тази преписка за следващо заседание, когато ще
подложа на гласуване изпращането на писмото до Държавната
агенция „Електронно управление“.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващият ми доклад е
един проект на отговор до госпожа Стела Младенова – под № 13208
е проектът на писмо. Това е във връзка с подаден неин сигнал по
електронната поща до ЦИК, с вх. № ПВР-22-3 от 24 юли 2018 г. От
този сигнал става ясно, че госпожа Младенова е попаднала на
Решение № 154 от м. ноември 2016 г. на Районната избирателна
комисия – Монтана, че тя и нейната майка са регистрирани като
застъпници в изборите за президент и вицепрезидент, и твърди, че
никога не са давали съгласие да бъдат такива. Сега разбират, че са
регистрирани като такива.
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Ние с нашето писмо препращаме сигнала на Комисията за
защита на личните данни да извърши необходимата проверка и ги
уведомяваме, че ЦИК не съхранява документация на районните
избирателни комисии и че ако са необходими писмени
доказателства,
документите
се
съхраняват
в
Областна
администрация – Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Цачев – заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-02-42 от 30.07.2018 г., с което главният секретар на
Народното събрание ни уведомява, че не може да ни предоставя
регулярно какво е основното месечно възнаграждение на министър,
тъй като Народното събрание не определя възнаграждението на
министър, поради което искането, което ние бяхме отправили към
Народното събрание за предоставяне на тази информация, е
отхвърлено от Народното събрание. Това искане ние направихме с
оглед счетоводната работа в Централната избирателна комисия.
Предлагам да изпратим ново писмо до Народното събрание, с
което да поискаме какво е основното месечно възнаграждение –
заплатата на председател на комисия в Народното събрание, което
спрямо Решение № 240 на Министерския съвет от 1999 г., е
приравнено на заплатата на министър. И в съответствие с отговора,
който ще получим, евентуално да предприемем и други действия за
оптимизиране на работата на нашето счетоводство.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Само едно допълнение, господин Цачев. Не от Народното
събрание, а от главния секретар, т.е. отговорът е от администрацията
на Народното събрание.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – 1 (Румяна Стоева-Сидерова).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, аз гласувах против, тъй като
считам, че тази информация трябва да ни бъде предоставена от
Министерския съвет. Затова предлагам да изпратим едно писмо на
Министерски съвет, в което да попитаме каква е основната заплата
на министър в правителството на Република България. Буквално с
този текст и с едно пояснение: необходимо е по смисъла на член
еди-кой си от Изборния кодекс. Сега не мога да го цитирам.
(Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, чухте и
второ предложение. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението,
постъпило от госпожа Сидерова.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
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Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – 2 (Емануил Христов, Румен Цачев).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Христов – заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, за сведение докладвам писмо, получено от община
Добрич с вх. № ПВР-06-25 от 30.07.2018 г., с което те ни изпращат
заповед на кмета на община гр. Добрич две заповеди – издадена е
една заповед, след това има втора заповед за изменение на първата
заповед, и протокол, че са разпечатали и после запечатали
помещенията, в които се съхраняват торбите с бюлетини, изборни
книжа и други материали. Това е във връзка с искане на съда по
гражданско дело от 2014 г. още, което гражданско дело е
приключило през 2017 г., но е издадено съдебно удостоверение на 17
юли 2018 г., с което се иска информация за участието на една
госпожа със съответното ЕГН в изборите от 2014 г. до 2017 г. – във
всички видове избори и референдуми, в една секция № 082800018. И
във връзка с това е било необходимо да отворят запечатаните
помещения, да извадят списъците и да направят съответните
разпечатки, копия и т.н., за да ги предоставят на Районен съд –
Добрич, за издаване на това удостоверение.
За сведение ви информирам.
Получено е и още едно писмо с вх. № МР-22-2 от
31.07.2018 г. То е по електронната поща от Десислава Лаловска.
Нищо не пише освен телефонния си номер. Пише, че е консултант,
но на какво е консултант, не става ясно, но и няма значение. Ще ви
го прочета. Има го във вътрешната мрежа, но понеже едно
изречение, ще ви го прочета:
„Здравейте, имам нужда от информация за произведените
местни референдуми през последните 10 години. В сайта откривам
регистри, които се отнасят до наблюдателите, но не и за самите
местни избори, дати, места за произвеждане и т.н. Моля да ми
съдействате.“
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За следващото заседание ще подготвя отговор на тази
госпожа, че Централната избирателна комисия няма нищо общо с
местните референдуми. Ще й обясня, че местните референдуми се
инициират, одобряват, финансират и т.н. от местните органи и
заради това в сайта няма как да намери такава информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Отвъд това Централната избирателна комисия е постоянно
действащ орган от 2014 г., а преди това по никакъв начин не може и
чрез централни избирателни комисии с временен статут.
Уважаеми колеги, с това приключихме точка четвърта.
Продължаваме с точка пета:
5. Доклад относно провеждане на обществена поръчка на
самолетни билети.
Докладчик е господин Пенев. Колеги, упълномощавам
господин Цачев да води.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, както знаете, на 17 юли 2018 г.
беше публикувана информация в профила на купувача за обява за
обществена поръчка за, както накратко я наричаме, за осигуряване
на самолетни билети. Първоначалният срок за получаване на
офертите беше 25 юли 2018 г. Впоследствие с протоколно решение
на Централната избирателна комисия беше допуснато изменение на
обявата и на документацията, като срокът беше удължен до 30 юли
2018 г., 17,30 ч. В този срок са постъпили четири оферти за участие
в обществената поръчка, поради което възниква необходимост днес
да изберем състава на комисията, която ще проведе тази обществена
поръчка и ще отвори офертите в 14 ч. днес следобед.
Във вътрешната мрежа е публикуван проектът на заповедта
за създаване на тази комисия, както и проект на гражданския
договор, който следва да сключим с външно лице – експерт, което да
се включи в комисията. Предлагам това да бъде Огнян Благоев
Секирански. Моля да одобрим също така и предложения проект на
договор.
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Предлагам в състава на комисията за обществената поръчка
да бъдем включени аз и колегата Катя Иванова, освен външното
лице. И за резервен член предлагам колегата Арнаудов. Колеги, ако
имате и други предложения, моля да ги направите, за да одобрим
състав за провеждане на тази обществена поръчка.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, подлагам на гласуване направените
предложения. Колеги, гласуваме състава на комисията.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря и на
господин Цачев.
Колеги, предлагам господин Пенев за председател на
комисията.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И колеги, предлагам да одобрим договора с външния експерт.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка пета от дневния
ред.
Продължаваме с точка шеста:
6. Разни.
С двама докладчици. Първият докладчик съм аз, вторият
докладчик е госпожа Стефанова.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моята папка
връщам преписка от 24.07.2018 г. с вх. № ЕП-00-2. Това е поканата
от Генералния секретар на Европейския парламент за полудневен
семинар за представяне на сборник относно киберсигурността на
избирателните технологии със съдействието на Европейския
парламент и Европейската комисия.
Уважаеми колеги, предлагам ви в този семинар да участвам
аз и представител на нашия партньор във връзка с криптотула за
обмен на информация с Европейската комисия – техен представител,
с оглед на което ви предлагам да гласуваме това предложение и едно
писмо до „Информационно обслужване“ АД.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моята папка е
публикувана преписка с вх. № ЦИК-07-47-1 от 26.07.2018 г. с
превод на български език с вх. № ЦИК-07-47-2 от 30.07.2018 г. Това
е писмо от Института IDEA относно неговото издание
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„Междуинституционално
сътрудничество
в
областта
на
киберсигурността на изборите“.
Ако си спомняте, колеги, миналата година госпожа Нейкова,
госпожа Ганчева и аз бяхме командировани в Хага за участие в
кръгла маса, посветена на киберсигурността. Това е продължение на
тази кръгла маса. Международният институт IDEA подготвя това
издание и във връзка с това би искала да направи интервю с
представител на Централната избирателна комисия на България във
връзка с мерки, свързани с киберсигурността.
Уважаеми колеги, след писмото са посочени и насочващи
въпроси. С оглед характера и съдържанието на тези насочващи
въпроси и преди Централната избирателна комисия да вземе своето
решение за информацията, която да предостави на Международната
IDEA ви предлагам да изпратим писмо до „Информационно
обслужване“ АД, за да потърсим техния отговор, чисто
технологичен, на така поставените насочващи въпроси.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моята папка е
публикувана информация с вх. № ЦИК-09-150 от 27.07.2018 г.
Информацията е от госпожа Тихолова – експерт ИКТ, относно
достъп до папка „Възнаграждения ОИК“ във вътрешната мрежа.
В тази информация госпожа Тихолова представя на
Централната избирателна комисия къде и по какъв начин може да
бъде достъпна само за четене информацията, свързана с искани
възнаграждения, изплащане на тези възнаграждения, взето решение
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на ЦИК, съответно постъпило искане за изплащане от съответните
общини – от кметове на общини и извършено плащане.
За сведение.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-76-4 от
27.07.2018 г. Във вътрешната мрежа за днешното заседание е в
превод с вх. № ЦИК-07-76-6 от 30.07.2018 г. Това е потвърждение за
регистрация за участие в Конференцията на АСЕЕЕО. Уважаеми
колеги, решението за тримата представители е взето на предходно
заседание на Централната избирателна комисия, така че тук можете
да видите регистрацията и средствата, които се изплащат от
счетоводството за това участие, за които средства сте взели решение
на предходно заседание на Централната избирателна комисия с друг
председателстващ. Така че ви го докладвам за сведение, колеги.
И ви докладвам за сведение вх. № ЦИК-07-76-5 от
30.07.2018 г., в превод вх. № ЦИК-07-76-7 от 31.07.2018 г. Както
знаете, на тази конференция ще бъда модератор на АСЕЕЕО във
Вилнюс. Ще бъда модератор на Кръгла маса „Осигуряване на
процеса на гласуване“. Това са насоките, които са ми предоставени
във връзка с модерирането на кръглата маса. Във връзка с това,
колеги, като член на Изпълнителното бюро от името на Централната
избирателна комисия на България и модератор, аз не дължа такса
участие, както знаете.
Колеги, последен доклад от мен за днес. Той не е мой доклад.
Бях го разпределила на господин Баханов, но той днес е в отпуска.
Затова ви моля да погледнете във вътрешната мрежа в папка вх.
№ МИ-06-299/144. Колеги, това е информация от община Оряхово
във връзка с нашето запитване по повод искане по Закона за достъп
до обществена информация, за избиратели – граждани на друга
държава членка на Европейския съюз. Отговорът на община
Оряхово за списъците – Част ІІ на избирателните списъци от
произведени местни избори от 2015 г. и парламентарни избори през
2014 г. Няма регистрирани и гласували лица. Тази справка, разбира
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се е предоставена на лицето, което води регистъра и което обобщава
информацията.
Колеги, за сведение.
Следващ докладчик е госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, докладвам ви за
сведение реимбурсиране на самолетни билети до гр. Кинчон,
Република Корея и обратно, на двамата колеги, които бяха
наблюдатели на местните избори през м. юни 2018 г., с вальор 11
юли 2018 г. Възстановяването е получено по сметката на ЦИК.
Продължение на доклад на госпожа Солакова от 1 февруари
т.г. във връзка с докладна записка с вх. № ЦИК-09-18 от 31 януари
2018 г. за резултатите от годишната инвентаризация на Централната
избирателна комисия. Тогава е направена инвентаризация и резултат
в частта „Материални активи и парични средства“, и предстоящо
инвентаризиране на разчетите и други активи и пасиви, за които
предстои допълнителна информация.
Постъпила е докладна записка от госпожа Гергана Младенова
във връзка с искане за вземане на решение за отписване на вземания
от подотчетни лица и персонал от минали години. Тя ни уведомява,
че е направила усилия за установяване на произхода на салдата от
минали години, касаещи неуредени взаимоотношения с подотчетни
лица в размер на 185,99 лв., и в частта Персонал в размер на 1800
лв., като е установила, че вземанията не са персонализирани. Водят
се по партида начално салдо и произходът им е от 2014 г., като
неосчетоводена курсова разлика в размер 9,03 лв., както и две
командировъчни заповеди в размер на 10 лв. през 2015 г. и 90 лв.
през 2015 г. И от 2013 г. имаме крайно салдо 76,96 лв., за които
липсва аналитична отчетност.
Вземанията от персонала са в размер на 1800 лв. Не са
персонализирани и на възникнали през 2014 г. Те се дължат на
некоректно осчетоводени, удържани и преведени задължения по
запор.
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Нейното предложение с цел изчистване на старите салда по
тези сметки е да бъдат осчетоводени по сметка 69-97 – увеличение
на пасивите: приходно-разходни позиции от други събития, за да
може да се изчистят салдата и да започне на чисто 2018 г., с
предложение за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на 2 август 2018 г., четвъртък,
в 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
За СЕКРЕТАР:
Румен Цачев
Стенограф:
Цвета Минева

