
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 663 

На 23 август  2018  г. се  проведе заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Предложение  до  президента  за  насрочване  на  частични 
избори. 

Докладва: Росица Матева
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 
Докладва: Иванка Грозева

3. Издаване  на  удостоверения  на  „Информационно 
обслужване“ АД за извършена работа. 

Докладва: Емануил Христов
4. Доклад относно провеждане на  пазарно проучване. 

Докладва: Росица Матева
5. Разни. 

Докладват:  Кристина  Стефанова,  Бойчо 
Арнаудов,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  
Иванка Грозева

ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев, 
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, 
Иванка  Грозева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова, 
Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева и Цветозар Томов. 



ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 
Солакова,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева, 
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Румен Цачев и 
Румяна Стоева-Сидерова. 

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

* * *

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Здравейте,  уважаеми 
колеги! Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 23 август 2018 г. Всички колеги, които отсъстват, отсъстват по 
обективни  причини.  Списъкът  е  пред  мен.  Благодаря  ви  за 
присъствието и кворума. 

Моля да погледнете дневния ред и да се заявите за доклади, 
ако имате допълнения. 

Вижте дневния ред и най-напред трябва да изберем секретар 
на мястото на госпожа Солакова. Ще предложа госпожа Грозева. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – В „Разни“ допълвам и госпожа 
Грозева. (Реплики.) 

Колеги,  предлагам  ви  точка  четвърта  да  бъде 
преформулирана  и  да  стане:  Доклад  относно  провеждане  на 
проучване. 

Ако нямате други възражения и допълнения по дневния ред и 
ако приемате това преформулиране на точка четвърта,  ви моля да 
гласуваме. 

Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка Грозева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева,  Таня  Цанева,  Цветозар Томов),  
против – няма.  
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Дневният ред е приет. 
Уважаеми  колеги,  моля  ви  да  гласуваме  изпълняващия 

длъжността  „Секретар  на  Централната  избирателна  комисия  – 
госпожа Иванка Грозева. 

Има ли други предложения? – Няма. 
Режим на гласуване…
Отменям гласуването. 
Периода,  за  който  предлагам  да  упълномощим  госпожа 

Грозева, е до 3 септември 2018 г. 
Режим на гласуване.  
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка Грозева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева,  Таня  Цанева,  Цветозар Томов),  
против – няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 
ред: 

1. Предложение до президента за насрочване на частични 
избори. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, благодаря, но ще 

помоля да отложим разглеждането на точката, тъй като чакам една 
справка от ГД „ГРАО“. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. 
Преминаваме към следващата точка: 

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

Заповядайте, уважаема госпожо Грозева. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-105 

от  28.06.2018  г.  е  пристигнало  искане  за  изплащане  на 
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възнаграждение  от  общинската  избирателна  комисия  –  гр. 
Тополовград, за проведено едно заседание и за три дежурства. 

Заседанието  е  проведено  на  11  юни  2018  г.  На  него  са 
присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и 
петима членове. На въпросното заседание колегите от  общинската 
избирателна  комисия  –  Тополовград,  са  взели  решение  за 
определяне на трима членове на общинската избирателна комисия, 
които  да  присъстват  при  отварянето  на  помещение,  в  което  се 
намират изборните книжа и материали. 

На  14  юни  2018  г.  заместник-председателят,  секретарят  и 
един член, които са определени с Решение № 193 от 11 юни 2018 г., 
са присъствали при отварянето на помещението. 

Предлагам ви да одобрим така докладваните заседание на 11 
юни 2018 г.  и  на  14 юни 2018 г.  –  дежурство  на  тримата,  които 
изброих преди малко. 

Само за сведение докладвам, че е налице счетоводна справка 
и съответно контролен лист за предварителен контрол. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  да 
гласуваме така направеното предложение за ОИК – Тополовград.  

Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка Грозева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева,  Таня  Цанева,  Цветозар Томов),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
 
Преминаваме към разглеждането на точка трета от дневния 

ред: 
3.  Издаване  на  удостоверения  на  „Информационно 

обслужване“ АД за извършена работа. 
Заповядайте, уважаеми колега Христов. 
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, не са качени във вътрешната 
мрежа, тъй като това е една рутинна процедура.

 Получили сме писмо от „Информационно обслужване“ АД с 
молба  да  им  предоставим  референции,  които  сега  се  наричат 
удостоверения,  знаете,  във  връзка  с  тяхно  бъдещо  участие  в 
обществени  поръчки.  Искат  удостоверение  по  Закона  за 
обществените поръчки за сключения с нас Договор № 16 от 9 юни 
2017 г., с който те се задължават да ни предоставят пространство на 
виртуални  сървъри  на  „Информационно  обслужване“  АД  за 
публикуване на информацията на интернет страниците на ЦИК, на 
РИК  и  на  ОИК.  Да  се  осигури  високата  степен  на  защита, 
антивирусна  защита,  да  се  осигури  24-часово  архивиране  на 
информацията, да се предостави системно администриране и т.н. 

Тези неща ние ги отчитаме на три месеца по договора, но в 
крайна сметка въпросът е, че ние даваме заключението, че услугите 
по  договора  са  изпълнени  качествено,  в  срок  и  добросъвестно,  в 
съответствие с изискванията на Централната избирателна комисия и 
Споразумението за нива на услугата. 

Това е едното удостоверение. 
Второто удостоверение е подобно, но то касае Договор № 17 

от  същата  дата  9  юни  2017  г.,  който  договор  е  сключен  с 
„Информационно  обслужване“  АД  за  актуализиране  на 
съдържанието на официалната интернет страница на ЦИК по наша 
заявка. И се описва, че в периода между 24 юни 2017 г. и 23 юни 
2018  г. „Информационно обслужване“ АД е извършвало дейностите 
по публикуване на съобщения, публикуване на решения, проверка и 
публикуване  на  информация,  регистри  и  т.н.,  осигуряване 
техническа поддръжка на системата – по подобие на предната точка. 
И в крайна сметка тук се описва за изпълнението на тази дейност 
какви  технологии  са  използвани.  Стойността  на  договора  е  под 
30 000 лв.  и дейностите по договора са изпълнени качествено и в 
срок. 
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Единствената  забележка,  която  имаме,  тъй  като  те  са 
изпратили удостоверенията, заглавната част на удостоверението не е 
по  нашия образец.  Вместо  Централната  избирателна  комисия  ние 
сме  писали  Централна  избирателна  комисия.  Да  се  поправят 
техническите грешки и разбира се удостоверенията трябва да бъдат 
подписани от  изпълняващия в момента длъжността  председател  и 
секретар, съответно госпожа Мусорлиева и госпожа Грозева.

Предлагам  да  приемем  със  съответните  малки  технически 
корекции  тези  две  удостоверения  по  Закона  за  обществените 
поръчки. 

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги,  имате 
ли допълнения, мнения? – Няма. 

Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка Грозева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева,  Таня  Цанева,  Цветозар Томов),  
против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаема госпожо Матева, ще ви моля да започнем с: 
4. Доклад относно провеждане на  пазарно проучване. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  за  днешното 

заседание има папка, озаглавена „Машинно гласуване“. Ще ви моля 
да погледнете. Там е качен последният вариант на документацията 
за проучването, което смятаме да направим във връзка с определяне 
на  прогнозна  цена  за  съответно  производство,  закупуване  или 
наемане на специализирани устройства за машинно гласуване. Тази 
документация последно е изчистена като вариант след обсъждането, 
което  направихме  преди  два  дни.  Протоколът  от  това  обсъждане 
също е качен във вътрешната мрежа и можете да се запознаете  с 
него – това е първият файл. Поканата за участие също е съгласувана 

6



с всички колеги и е оправена по начина, по който се разбрахме да 
бъде – със срокове и всички неща, които договорихме. 

Вчера отново прегледахме документацията с колегите, които 
бяха  тук.  Нанесохме  последни корекции съобразно  това,  което  се 
бяхме  разбрали  с  всички  останали,  които  присъствахме  на 
обсъждането. Така че ще ви моля, ако нямате някакви предложения 
за промяна, да гласуваме документацията и поканата, която да бъде 
изпратена,  ако  вземем това  решение,  като  бъде  публикувана  най-
напред на нашата страница, да бъде изпратена покана до всички… 

Ще  помоля  колегата  Томов,  тъй  като  нямам  документите 
пред себе си и ги гледам само в мрежата. Колегата Томов пак да ми 
каже как беше – асоциация или? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: (Без микрофон.)
РОСИЦА МАТЕВА: Да бъде изпратена до всички членове на 

Българската  асоциация  на  професионалистите  в  маркетинговите 
изследвания  и  проучванията  на  общественото  мнение,  до  самата 
асоциация и до всички нейни членове на електронните адреси, които 
би следвало да са обявени на сайта на тази асоциация. 

Имаме  предложение  също  така  да  бъде  изпратено 
прессъобщение  до  медиите,  че  Централната  избирателна  комисия 
отправя покана до всички лица, които  могат  да извършат такова 
пазарно проучване и анализ,  съобразно документацията,  която ще 
качим  на  нашата  страница,  също  да  попълнят  необходимите 
документи при желание и да участват в този конкурс. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Оставям ви кратко време, 
колеги, да погледнете и да осмислите предложенията, след което ще 
ги подложа на гласуване анблок. 

(Запознаване, коментари и уточнения извън микрофона.)
С  направените  промени  и  предложения  предлагам  да 

гласуваме анблок предложенията на госпожа Матева, включително и 
съобщението до медиите – така както бяха направени.  

Режим на гласуване. 
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Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  
Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков,  Росица Матева,  Таня  Цанева,  Цветозар Томов),  
против – 2 (Георги Баханов, Александър Андреев).  

Предложението се приема. 
Поканата до кои вестници? (Реплики.) 
Колеги,  предлагам  поканата  да  бъде  публикувана  във 

вестниците  „Телеграф“,  „24  часа“  и  „Сега“.  Имате  ли  други 
предложения? Ще бъде и на сайта ни, както казах. Длъжни сме да го 
публикуваме. Нека да има публичност. ЦИК е прозрачна. 

Режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица 
Матева,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  2  (Георги 
Баханов, Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

Преминаваме засега към точка пета, уважаеми колеги, като 
ще  се  върнем  на  точка  първа  след  малко,  след  като  се  получи 
информацията от ГД „ГРАО“. 

5. Разни. 
Заповядайте, госпожо Стефанова. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-

09-167 от 2 август 2018 г. е постъпила докладна записка от госпожа 
Цветомира  Жекова  с  предложение  за  одобрение  на  проект  на 
заповед за определяне на служители, които да осъществяват текущ 
контрол  по изпълнението  на  Договор  № 18  от  22 август  2018 г., 
сключен  с  „Атлас  Травел“  ЕООД  –  изпълнител  за  доставка  на 
самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и 
трансфери след проведена обществена поръчка.  С предложение за 
госпожа Гергана Младенова – главен счетоводител, да осъществява 
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финансов и срочен контрол по изпълнение на договора; и госпожа 
Цветомира Жекова – да изпълнява общ контрол по изпълнение на 
клаузите на договора. 

Моля за одобрение. 
ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, Режим 

на гласуване за одобрение. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка Грозева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми господин Арнаудов, заповядайте. 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  моята  папка  за 

днешното заседание има един файл, който се нарича „Документи за 
сключване на договор с „Арте.док“ ЕООД. Това е фирмата, която ще 
извършва  преводаческите  услуги.  И  тука  са  качени  всички 
изискуеми  документи,  за  да  може  договорът  да  бъде  сключен,  а 
именно: справка от Търговския регистър на фирмата; удостоверение 
от НАП за наличието или липса на задължения;  удостоверение от 
Столична  община  –  пак  справка  за  наличието  или  липса  на 
задължения;  свидетелство  за  съдимост на управителя на  фирмата, 
както и едно преводно нареждане, което е за преведена гаранция за 
обществена  поръчка  за  преводачески  услуги.  То  е  входирано  в 
Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-06-19-4 от 22 август 
2018  г.  Извършена  е  проверка  от  нашето  счетоводство  и  е 
установено,  че  парите  са  постъпили  по  нашата  сметка.  Тоест, 
договорът вече може да бъде сключен. 

Докладвам ви го  за  сведение.  Договорът  ще бъде  даден за 
подпис. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Искате  ли  малко  да  го 
отложим и да помислим? Уважаеми колеги, да го подлагам ли на 
гласуване? Искате ли да го отложим, за да го обсъдим или? 
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Заповядайте, колега Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  правя  процедурно  предложение  да 

отложим  договора  за  след  кратко  обсъждане.  (Коментари  и 
уточнения извън микрофона.)

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Остава за сведение. 

Колеги, връщаме се на точка първа от дневния ред: 
1. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
Колеги, в моята папка има проект за решение, за да направим 

предложение до Президента на Република България за насрочване на 
частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Орлинци,  община  Средец, 
област Бургас. 

Постъпили са документи в Централната избирателна комисия 
с  вх.  № МИ-15-176  от  22  август  2018  г.,  с  които  от  общинската 
избирателна комисия – Средец, е изпратено искане за предложение 
до  Президента  на  Република  България  за  насрочване  на  частичен 
избор,  протокол  от  заседание,  проведено  на  25  април  2018  г.,  на 
което  е  взето  решението  за  прекратяване  на  пълномощията  на 
досегашния кмет, Решение № 188-МИ от 25 април 2018 г., с което са 
прекратени  предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  кметство 
Орлинци, община Средец, област Бургас, Лиляна Ангелова.

Към преписката е изпратена и справка от община Средец, с 
броя  на  населението  с  постоянен  адрес,  но  към 25  април 2018 г. 
Направихме справка в Главна дирекция „ГРАО“ и към днешна дата, 
23 август 2018 г., броят на населението е 366, поради което отговаря 
на изискванията на ЗАТУРБ и на Изборния кодекс и може да бъде 
произведен частичен избор за кмет на кметство. 

Поради  това  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  ви 
предлагам да вземем решение, с което да предложим на Президента 

10



на  Република  България  да  насрочи  частичен  избор  за  кмет  на 
кметство Орлинци, община Средец, област Бургас.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, решим 
на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка Грозева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Уважаема колега Матева, номерът на Решението е 5116-МИ.

Връщаме се към точката, която разглеждахме: 
5. Разни. 
Уважаема госпожо Цанева, заповядайте. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ЦИК-04-01-48, получено по електронната поща. Всъщност това е 
грама  от  Постоянното  представителство  на  България  във  Виена, 
препратено ни чрез Министерството на външните работи. Поканата 
е за участие в Годишна среща – преглед на ОССЕ по изпълнение на 
ангажиментите в областта на човешкото измерение на сигурността, 
която  среща ще се  проведе  във  Варшава  от  10 до 21  септември 
2018 г. 

Тук е предложено и от Постоянното представителство кой да 
присъства – кой служител от Министерството на външните работи. 
Затова  си  позволих  да  направя  разговор  с  Дирекция  „Права  на 
човека“ по повод на тази покана. И ме информираха, че всъщност тя 
не  касае  Централната  избирателна  комисия.  Като  се  види  и 
програмата, става ясно. 

За сведение ви докладвам. 
Докладвам  ви  писмо  отново  от  Постоянното 

представителство  чрез  Министерството  на  външните  работи  от 
ОССЕ,  в  което  писмо  ни  информират,  че  ОССЕ  набира  външни 
международни консултанти към наблюдателната мисия на Бюрото за 
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парламентарните  избори  в  Латвия,  които  ще  се  състоят  на  6 
октомври  2018   г.  Кандидатурите  трябва  да  бъдат  в  тяхно 
индивидуално качество, а не от институции. 

Затова  предлагам,  както  обикновено  процедираме,  да 
предадем тази информация на Обществения съвет към ЦИК, ако те 
решат  да  си  подадат  документи.  (Коментари  и  уточнения  извън 
микрофона.)

Колеги, след кратко обсъждане предлагам да изпратим писмо 
до  Министерството  на  външните  работи,  които  да  направят 
съответната  връзка  с  Избирателната  комисия  на  Латвия  за 
евентуално  участие  на  нашата  комисия  като  наблюдател  в  тези 
избори. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на  гласуване, 
уважаеми колеги. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  
Цветозар Томов), против – 1 (Емануил Христов).    

Предложението се приема. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: И последно, колеги. С вх. № ЦИК-07-130 – 

в моята папка е качено, засега само за сведение. Това е въпросник от 
15  въпроса.  Току-що го  получих –  10  минути  преди  да  влезем в 
заседание. За следващото заседание вече ще докладвам по-подробно. 

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  госпожо 
Матева. 

1. Предложение до президента за насрочване на частични 
избори. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, колеги, мисля, че 
трябва  да  гласуваме  и  писмото  до  президента,  с  което  ще  му 
изпратим  решението,  което  взехме  току-що  за  насрочване  на 
частичен избор. 
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ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да гласуваме писмото до 
президента  за  насрочване  на  частичен  избор,  което  докладва 
колегата Матева и е качено във вътрешната мрежа.  

Режим на гласуване. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка Грозева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  моля за още едно протоколно 

решение във връзка с това решение за насрочване на частичен избор. 
Знаете,  че  имаме  определен  достъп  с  електронен  подпис, 

предоставен на двама служители на ЦИК, до Национална база данни 
„Население“. Тъй както ви докладвах, информацията на сайта на ГД 
„ГРАО“ по населени места се обновява на три месеца и последната 
информация,  която  беше  качена,  беше  от  15  юни  2018  г., 
възложихме колегите, които бяхме в ЦИК, на Веселина Тихолова да 
направи  справката  за  актуалния  към  днешна  дата  брой  на 
населението по постоянен адрес в с. Орлинци, но се оказа, че нямаме 
такъв достъп. 

Така  че  ще  ви  моля  да  одобрим  с  протоколно  решение 
възлагането  на  извършването  на  проверката  и  да  ни  бъде  дадена 
детайлна информация по какъв начин имаме достъп до Национална 
база данни „Население“ – само по три имена, по ЕГН и по какъв 
начин  можем  да  извършваме  справки  с  оглед  необходимостта  да 
актуализираме Споразумението,  което  имаме с  ГД „ГРАО“,  за  да 
имаме  достъп  до  всички  параметри  на  Национална  база  данни 
„Население“ и при нужда да можем да извършваме и тези справки, а 
да не се обаждаме по телефона и да чакаме по електронната поща да 
ни бъде изпратена информация. 
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Затова ви моля за протоколно решение  в  този смисъл. 
ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на  гласуване  на 

това важно протоколно решение. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка Грозева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с точка пета: 
5. Разни. 
Заповядайте, колега Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
Колеги, докладвам ви преразпределено от колегата Цачев по 

електронна  поща  пристигнала  покана  за  семинар  за  промени  в 
трудовото  законодателство.  Тя  е  качена  в  папката,  в  която  по 
принцип се качва такава информация и такива покани, така че го 
докладвам за сведение. Входящият номер на тази покана е ЦИК-00-
599 от 21 август 2018 г. 

Следващият  ми доклад е  свързан  с  A-WEB.  Това е  покана 
отново  за  Изграждане  на  капацитет  през  м.  октомври  2018   г. 
Входящият номер на поканата е ЦИК-07-128 от 20 август 2018 г., а 
преводът е с вх. № ЦИК-07-128-1 от 22 август 2018 г. 

Секретариатът  на  A-WEB  има  удоволствието  да  покани 
двама  до  трима  участници  от  нашата  организация  в  Програма  за 
изграждане  на капацитет  за  управление на  изборите под надслов: 
„Ролите на медиите в изборните процеси“, което ще бъде проведено 
от 16 до 27 октомври 2018 г.  в Инчон, Корея.  Прилагат писмото-
покана.  Трябва да отговорим до 27 август  2018 г.  дали приемаме 
поканата и да посочим имената на колегите, които евентуално ще 
участват.  Поемат  се  всички  разходи,  свързани  с  програмата,  а 
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именно:  самолетни  билети  –  икономична  класа;   настаняване  и 
храна, които ще се спонсорират от A-WEB. 

Припомням,  че  това  е  част  от  обученията,  за  които  бяхме 
информирани в началото на годината. (Реплики.) 

Колеги, предлагам сега да вземем решение да изпратим трима 
души. Ако бъде одобрено, ще бъдат тези трима. Ако не се поемат 
разноските на всичките трима, ще го докладваме отново. Сега трябва 
да  изпратим имената  и да видим дали те одобряват  и тримата  да 
участват. 

Предлагам да вземем участие колегата Мусорлиева, колегата 
Ивков и аз.  

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Подлагам  на  гласуване 
това предложение. 

Режим на гласуване. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  
Цветозар Томов), против – 1 (Емануил Христов).  

Предложението се приема. 
Уважаема госпожо Грозева, заповядате по т. 5. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 
Колеги, с вх. № ЦИК-00-597 от 17.08.2018  г. по електронната 

поща е пристигнало писмо от „Информационно обслужване“ АД. То 
е в отговор на наше писмо с изх. № ЦИК-00-587 от 8 август 2018  г.,  
с което сме им изпратили доклад на работната среща на Експертната 
група по изборни въпроси, проведена на 26 април 2018  г. в Брюксел, 
за становище. 

Писмото  е  качено  в  моята  папка  от  днешна  дата  за 
запознаване и съответно за администриране. 

И  ви  докладвам  едно  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-119-3  от 
22.08.2018 г. Колеги, това писмо пристига за трети път. Последно е 
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докладвано на 9 август 2018 г. за сведение от колегата Андреев. Така 
че трябваше да докладвам номера на преписката за администриране. 

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, знаете, 
че имаме изключително близки контакти и добри взаимоотношения 
във връзка с избори и изборни процеси с Централната избирателна 
комисия  на  Грузия.  Бяхме  получили  изключителна  покана  във 
връзка с това. Моля да гласуваме тримата колеги, които засега са се 
заявили.  Това  са  господин  Цачев,  господин  Баханов  и  госпожа 
Иванова. 

Режим  на  гласуване  за  тези  трима  колеги.  Ако  има  нещо 
допълнително, ще се доразберем. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  
Цветозар Томов), против – 1 (Емануил Христов).  

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, има ли някой с доклад за днеска? – Няма. 
Закривам  днешното  заседание  на  Централната  избирателна 

комисия.  Насрочвам следващото заседание на ЦИК за вторник, 28 
август 2018 г., в 10,30 ч. 

Благодаря  ви  за  стегнатите  доклади  и  работата,  която 
положихме, особено с поръчката.  

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,30 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Мария Мусорлиева

 За СЕКРЕТАР: 
Иванка Грозева

Стенограф:
Цвета Минева
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