
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 673

  
На 25 септември 2018 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Цветозар Томов,
Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Иванка Грозева

1а. Доклади относно искане за изплащане на възнаграждения 
на ОИК.

Докладва: Ивайло Ивков
2. Разни.

Докладва: Йорданка Ганчева

ПРИСЪСТВАХА:  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, 
Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Йорданка Ганчева, 
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен 
Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 
Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Катя  Иванова,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева.



Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Йорданка Ганчева – член на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добър ден, колеги! 
В  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна  комисия, 
откривам редовното заседание на Комисията.

Преди да пристъпим към дневния ред,  заявявам,  че всички 
колеги,  които  отсъстват  днес,  отсъстват  по  обективни  причини  – 
командировка,  отпуск,  а  някои  колеги  са  ме  уведомили,  че  ще 
закъснеят.

Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1.  Доклади  по  писма  с  докладчици:  госпожа Сидерова, 

господин Томов, госпожа Солакова и аз.
2. Разни. В тази точка евентуално аз ще бъда докладчик.
Определям  колегата  Пенев да  отчита  резултатите  от 

гласуването.
Моля за вашите предложения за изменение и допълнение на 

дневния ред.
Госпожа Сидерова отпада от доклади по писма.
Госпожо Цанева, включвам ви в доклади по писма.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да включите нова точка в дневния 

ред – искане за изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Включвам  ви, 

колега  Ивков,  като  точка  1а  –  искане  за  изплащане  на 
възнаграждения.

Госпожо Грозева, заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Ако обичате, да ме включите в доклади 

по писма. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Включвам  ви, 

госпожо Грозева.
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Други предложения за изменение и допълнение на дневния 
ред? Няма.

Колеги, предлагам да гласуваме така изменения и допълнен 
дневен ред. Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Кристина Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева).

Дневния ред е приет.
Преминаваме към първа точка – доклади по писма, с първи 

докладчик в зала госпожа Солакова. Заповядайте, госпожо Солакова.

Точка 1. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от община Средец 

ни  уведомяват,  че  нямат  Част  втора  на  избирателния  списък. 
Докладвам ви го за сведение.

Докладвам ви, че са постъпили писма по електронната поща с 
вх. № ЧМИ-15-58 от 25 септември 2018 г.,  копие от регистъра на 
партиите и коалициите за кметство Столетово, община Карлово. За 
сведение ви го докладвам.

С вх.  № ЧМИ-15-57-3 от 25 септември 2018 г.  е  постъпил 
регистърът на кандидатите; с вх. № ЧМИ-15-57-1 от 20 септември 
2018 г. – кандидатите за кмет на кметство Суходол; вх. № ЧМИ-15-
57-2 от 20 септември 2018 г. от Общинската избирателна комисия – 
Средец, област Бургас. За сведение ви го докладвам.

Знаете, че изпратихме списъка на кандидатите за проверка в 
ГД „ГРАО” и в „Информационно обслужване”. Докладвам ви писмо 
вх. № ЧМИ-04-03-13 от 21 септември 2018 г.,  неофициално е, все 
още без подпис. От ГД „ГРАО” ни уведомяват, че след проверката 
се установява, че кандидатите отговарят на условията на чл. 397, ал. 
1 от Изборния кодекс. Докладвам ви го засега за сведение, обаче в 
момента,  в  който  се  получи  отговор  от  „Информационно 
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обслужване”,  ще  ви  помоля  да  гласуваме  да  се  изпрати  тази 
информация  до  общинските  избирателни  комисии  с  оглед  на 
резултатите  от  извършената  проверка.  Още  повече,  че  срокът  за 
обявяване  на  кандидатите  изтече  и,  както  знаем,  общинските 
избирателни  комисии  го  обявиха,  за  да  имат  сигурност  по 
отношение на резултата от проверката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  подлагам 
на  гласуване  принципно  да  вземем  решение  след  получаване  на 
информацията  от  „Информационно  обслужване”  да  я  изпратим. 
Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир Пенев,   Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Кристина Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова,   Таня Цанева).

Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  постъпила  е  докладна 

записка вх. № ЦИК-09-183 от 20 септември 2018 г. за сторниране на 
обороти по сметка на Централната избирателна комисия. Във връзка 
с указания на министъра на финансите относно реда за сторнирането 
на  суми  по  сметка  на  Централната  избирателна  комисия  от 
администрацията  предлагат  да  изпратим  до  министъра  на 
финансите, дирекция „Държавно съкровище”, искане за разрешение 
БНБ, Централно управление, да сторнира оборотите на Централната 
избирателна комисия със сумата от 7847,81 лв., които представляват 
реимбурсирани през 2018 г. суми за самолетни билети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  има  ли 
мнения,  становища  по  така  направения  доклад  от  колегата 
Солакова? Не виждам.

Подлагам на гласуване с  протоколно  решение да  утвърдим 
сторнирането на сумите съгласно докладната записка.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
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Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И още една докладна записка – вх. 
№ ЦИК-09-184 от 20 септември 2018 г. с искане за осигуряване на 
офис столове за администрацията.

Колеги,  изискани  са  оферти  от  пет  фирми.  В  Централната 
избирателна  комисия  са  получени  три  оферти.  Става  дума  за  до 
20 броя офис столове за Централната избирателна комисия. Виждате 
ги  в  табличката,  представени  са  накратко  офертите  с  ценово 
предложение  за  един  брой,  обща  цена  за  20  бр.  с  ДДС,  със 
съответните забележки.

Предложението,  направено  от  администрацията,  е  да  бъдат 
закупени  столовете  от  ИнтезаКом.  Фирмата  предлага  безплатна 
доставка и монтаж, една година гаранционен срок.

Предлагам да одобрим направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  моля  за 

вашите мнения, становища по така направеното от администрацията 
предложение за закупуване на 20 бр. офис столове. Не виждам.

Подлагам на гласуване предложението съгласно докладната.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  
Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  1 
(Мартин Райков).

Имате ли други доклади? Не. Благодаря, госпожо Солакова.
Преминаваме към следващ докладчик по тази точка в зала – 

заповядайте, господин Томов, за вашия доклад.
ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря  ви.  Аз  ще  бъда  кратък. 

Пристигнало е писмо, подписано от Ричард Търтън, представител на 
компанията  „Ню волт”  и  вицепрезидент  по  продажбите  и  бизнес 
развитието  на  тази  компания.  Продуктът,  който  предлага  тази 
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компания,  е  свързан  с  темата  за  дистанционното  електронно 
гласуване. Те твърдят в един доста обстоен текст, че са в състояние 
да преодолеят петте основни пречки пред онлайн гласуването. 

В момента докладвам за сведение това писмо, то се намира 
във вътрешната мрежа. Писмото е дълго и е добре Комисията да се 
запознае с него преди да го обсъдим. Евентуално в четвъртък ще го 
докладвам отново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  с  оглед 
обема  на  писмото  предлагам  да  го  приемем  за  сведение  и 
запознаване  и  да  го  обсъдим,  както  колегата  докладчик  каза,  на 
следващо заседание.

Благодаря,  колега  Томов.  Други  доклади  имате  ли  в  тази 
точка? Не. Благодаря.

Преминаваме към следващ докладчик – това съм аз.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-115/9 от 25 септември 

2018 г. Това е писмо, получено във връзка с годишната конференция 
на тема „Електронно гласуване”, която ще се проведе през октомври 
в Австрия, Брегенц, с оглед данни за заплатени такси и изисквания 
да  се  представят  тези  такси.  Доколкото  разбрах  от  справка  със 
счетоводството и администрацията, таксите на участниците госпожа 
Алексиева и господин Пенев са платени и информацията ще бъде 
изпратена своевременно.

Докладвам го за сведение.
Докладвам  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-144-7  от  25  септември 

2018  г.  Това  е  покана  за  наблюдение  на  изборите  в  Република 
Латвия. Тя е получена сега от Министерството на външните работи, 
дирекция  „Права  на  човека”.  На  предходно  заседание  ние 
утвърдихме  участниците  от  страна  на  Централната  избирателна 
комисия за наблюдатели в изборите.

Докладвам го за сведение.
Колеги,  докладвам вх.  № ЦИК-07-133 от 31 август 2018 г. 

ведно с превода вх. № ЦИК-07-133/1 от 3 септември 2018 г. Аз съм 
го  докладвала  в  предходно  заседание  за  сведение  и  запознаване. 
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Писмото е от господин Едуард Брюхайм, който сочи, че значението 
на  прозрачността  като  стойност  за  правителствени  действия 
изглежда  нараства.  Това  също  важи  и  за  изборните  процеси. 
Познанията за държавите, където прозрачността очевидно е важен 
стълб  за  изборния  процес,  могат  да  допринесат  за  генериране  на 
нови идеи за подобряване на холандската избирателна система. „За 
да разберете върху кои държави би трябвало да насоча вниманието 
си,  бих  ви  бил  благодарен,  ако  проявите  желание  да  попълвате 
приложеното  проучване  преди  1  октомври”.  Той  насочва 
вниманието си върху национални парламентарни избори.

Приложен е въпросник, така както ви го докладвах в минало 
заседание,  а  именно  първият  въпрос  е:  „Ключова  стойност  ли  е 
прозрачността  за  изборния  процес  във  вашата  държава?”  С 
подвъпроси:  „През  последните  години  правени  ли  са  промени  в 
законодателството  с  конкретна  цел  да  бъде  подобрена 
прозрачността?  Плануват  ли  се  промени  в  законодателството  с 
конкретна  цел?  Смятате  ли,  че  съществува  пряка  връзка  между 
прозрачност и доверие?”

Колеги,  с  оглед  така  поставените  въпроси  и  с  оглед 
съдействие на лицето,  на което Централната избирателна комисия 
има практика да отговаря на въпроси, ви предлагам (нямам изготвен 
отговор  на  писмо),  ако  се  съгласите,  да  отговорим,  че  ние  сме 
независим държавен правоприлагащ орган, действаме в условията на 
публичност и прозрачност. И да посочим примери за прозрачност, 
каквито  са  нашите  онлайн  заседания  и  че  всички  актове  на 
Централната  избирателна  комисия  се  публикуват  на  официалната 
интернет  страница.  Да  посочим  и  линкове,  където  може  да  се 
запознае с повече информация.

Припомням,  че  от  това  лице  сме  получавали  и  друг  път 
питания – през 2014 г. В предходното си писмо, което е получено в 
Централната  избирателна  комисия,  той  сочи,  че  е  старши юрист, 
Електорален съвет на Холандия. Задавал е въпроси по отношение на 
това  може ли да  се  лишават  гласоподавателите  от  правото им да 
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гласуват  като  наказание  и  пр.  Предходната  преписка  е  била  на 
доклад на колегата Цачев и ние сме отговорили. Повтарям, писмото 
е вх. № ЦИК-07-133-1 от 3 септември 2018 г., а основното писмо е 
от 31 август 2018 г. Докладвала съм ви го за сведение и запознаване.

Колеги,  моля  за  вашите  мнения,  становища,  други 
предложения.

Ако няма,  подлагам на  гласуване направеното  от  мен като 
докладчик предложение.

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

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  
Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Кристина Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Предложението е прието.
Колеги,  преминаваме  към  следващ  докладчик  в  точка 

доклади по писма – заповядайте, госпожо Цанева, за вашия доклад.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря,  но виждам,  че писмото,  което 

имам,  е  в  папката  на  колегата  Андреев.  Вероятно  той  ще  го 
докладва.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви, 
че е постъпила програмата за наблюдение на изборите за парламент 
в Латвия. Може да я видите във вътрешната мрежа в моята папка. За 
сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Благодаря. 
Госпожо Цанева, други доклади имате ли? Не.

Преминаваме към следващ докладчик в тази точка – госпожа 
Грозева. Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви.  Колеги,  докладвам  ви 
писмо вх. № МИ-15-182/2 от 11 септември 2018 г. Това е писмо от 
Общинската избирателна комисия – Главиница, област Силистра, с 
което  комисията  ни  изпраща  оригиналите  на  пълномощно  от 
представляващия  коалиция  съпредседател  Валери  Симеонов, 
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декларация от Кирил Григоров Пенев, заверено копие от лична карта 
на  същия,  заверено  копие  от  диплома  за  завършено  висше 
образование. 

Това е във връзка с назначаването и попълването състава на 
Общинската избирателна комисия – Главиница. Ние с наше Решение 
№  5130-МИ/НР  от  7  септември  2018  г.  попълнихме  състава  на 
комисията, тъй като, както знаете, те в момента са в активен период. 
Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря,  колега 
Грозева.

Изчерпихме точка първа от дневния ред.  Преминаваме към 
точка 1а –  искане за изплащане на възнаграждения.  Заповядайте, 
господин Ивков.

Точка 1а. Искане за изплащане на възнаграждения от ОИК.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, искането е с вх. № МИ-27-129 от 

19 септември 2018 г. Искането е за изплащане на възнаграждения за 
членовете  на ОИК – Левски,  за  проведени заседания и дежурства 
през м. септември, по-точно на дата 10 септември 2018 г. и на дата 
14 септември 2018 г. с присъствали съответно 8 и 9 членове на двете 
заседания. А също така и за дежурства съгласно приложена справка.

Аз предлагам по принцип днес да не вземем решение, така 
или  иначе  мисля  да  го  върнем  на  счетоводството,  тъй  като  в 
контролния лист за предварителен контрол и в счетоводната справка 
явно са изпуснали да отбележат искането за дежурство. Но не само 
това е проблемът. От друга страна, предпочитам да го обсъдим, за да 
знаем, след като се върне, ако приемете това, какво да изплатим и 
какво – не.

Аз считам, че така поискани възнагражденията за заседания и 
дежурства са некоректни и предлагам да изплатим сумата само за 
първото заседание, проведено на 10 септември 2018 г. 

Аргументация  по  същество.  Касае  се  за  случая  с 
прекратените  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Трънчовица, 
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Блажо  Николов.  Ние  изпратихме  писмо,  че  няма  да  изпратим 
предложение до Президента, тъй като остава по-малко от година до 
местните избори, тоест до изтичане на мандата.

Защо  предлагам  да  откажем  по  принцип  изплащане  на 
второто  заседание?  Защото  първото  заседание  си  има  абсолютно 
основание,  явили  са  се  и  са  взели  решение  за  предсрочното 
прекратяване. Това е заседанието на 10 септември.

На второто заседание, на 14 септември 2018 г., единствената 
точка от дневния ред е била да се уведоми Централната избирателна 
комисия  за  прекратените  пълномощията  на  кмета  на  кметство 
Трънчовица  и  за  необходимостта  да  направим  предложение  до 
Президента за насрочване на частичен избор за кмет на кметство. 
Дори  да  решим  да  бъде  изплатено  възнаграждение  за  второто 
заседание, за което имаме счетоводна справка и контролен лист, за 
поисканите дежурства нямаме, очевидно не са ги забелязали, ще го 
върнем, ако трябва, но дори да решим за второто заседание, въпреки 
моето предложение, защото формално имат право, то дежурствата 
ми се струват вече наистина абсолютно излишни, при положение че 
са имали две заседания по въпроса и са можели съвсем спокойно да 
подготвят тези писма непосредствено след заседанието. А иначе са 
си  написали  други  дати,  тоест  няма  формална  пречка  съгласно 
практиката ни. Тоест на 10 и на 14 септември са заседанията, на 11 и 
на 17 са дежурствата и то по двама човека – председател и секретар, 
за да подготвят изпращането на решението и после на влязлото в 
сила  решение.  Освен  това  аз  нямам спомен (защото  бяха  на  мой 
доклад) да сме получавали две писма, ние получихме само едно за 
влязло в сила решение и за това, че следва да направим предложение 
до Президента.

Моето  предложение  е  да  се  изплати  само  и  единствено 
заседанието,  проведено  на  10  септември,  защото  тогава  съвсем 
спокойно  е  можело  да  се  вземе  решение  да  се  изпрати  на 
Централната избирателна комисия предложение след влизане в сила 
на  решението  и  тогава  да  се  даде  дежурство  от  един  или  двама 
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членове, които след влизане в сила да ни изпратят писмото. Вместо 
това се искат две заседания и две дежурства от по двама човека.

Това е моето предложение. Считам, че не е лошо сега да го 
обсъдим, а после само да се върне за справка за дежурствата. А пък 
ако решим да не изплащаме дежурства, мисля, че още днес можем да 
вземем решение. 

Такива са фактите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Ивков, 

благодаря за пълнотата на вашия доклад. Аз предлагам обаче с оглед 
на  това,  което  споменахте  в  доклада  си,  че  преписката  не  е 
комплектувана от страна на финансов контрол, да я приемем сега за 
сведение и запознаване. 

Колегата  Ивков  направи  изчерпателен  доклад,  обоснова  си 
предложението  като  докладчик.  Доколкото  разбрах,  първоначално 
не  предложи  сега  да  взимаме  решение.  Изразявам  мнение,  че 
действително е по-добре да се запознаем, да видим и мнението на 
финансовия  контрол  по  отношение  на  непопълнената  част  от 
преписката  и  на  следващо  заседание,  като  вземем  предвид  и 
предложението, обосновано от докладчика, да вземем решение.

Има ли други предложения? Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Казах,  че  ще  го  върнем,  ако  ще 

изплащаме дежурствата. Ако Централната избирателна комисия по 
същество  реши,  че  няма да  ги  изплаща,  е  абсолютно излишно да 
размотаваме  преписката  и  да  връщаме,  за  да  се  види  дали  има 
средства.  Когато  решиш  да  не  плащаш,  няма  значение  дали  има 
средства или не. Така че на следващо заседание не се знае в какъв 
точно състав ще е  Комисията,  може да  не са  запознати  колегите. 
Сега  ви  поднесох  случая,  ако  вземем решение  да  изплатим двете 
заседания, можем да приключим случая. А ако вземем решение да 
изплатим  по  принцип  дежурствата,  тогава  ще  трябва  да  върна 
преписката и ще чакаме само становището на счетоводството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега, благодаря 
ви отново за вашето предложение и разяснение. Изразявам мнение, 

11



че в Централната избирателна комисия е утвърден ред за изплащане 
на поисканите възнаграждения от общинските избирателни комисии. 
Този ред, който ние одобрихме с протоколно решение доста отдавна, 
е, първо, да има финансов контрол, който да обхваща във всяка една 
част в пълнота преписката и след това да подлагаме на гласуване 
исканията  за  изплащане  на  възнаграждения  за  заседания  и 
дежурства.  Съгласно  този  ред  аз  считам,  че  предвид  че  няма 
финансов  контрол,  както  казахте,  по  искането  за  изплащане  на 
възнаграждения,  не  бихме  могли  да  подложим  на  гласуване 
преписката. Това е моето мнение.

Колега Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Изцяло  се  присъединявам  към 

казаното от председателстващия колегата Ганчева,  защото считам, 
че  в  момента  при  положение  че  не  е  комплектувана  преписката, 
няма как да вземем становище дали да изплащаме възнаграждения за 
дежурства или не. Защото дори и да вземем решение за изплащане 
на дежурства, няма контролен лист и няма финансов контрол.

Нека преписката  бъде отложена, да бъде комплектувана и на 
следващо заседание вече да се прецени дали да бъде изплатено или 
не съгласно докладваното от докладчика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Заповядайте, 
колега Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз правя предложение да изплатим двете 
заседания, така както са поискани, и да направим отказ за изплащане 
на  двете  поискани  дежурства  като  абсолютно  ненужни  с  оглед 
естеството и сложността на въпросите. Това е една съвсем банална 
процедура, която е можела съвсем спокойно преди заседание да се 
подготви.  А  както  знаем,  в  деня  на  заседанието  не  се  изплащат 
дежурства.

При  това  положение  за  мен  е  буквоядство  да  чакаме 
контролен лист, при положение че сме преценили да не изплащаме 
дежурствата.
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Така че, моля да се подложи на гласуване направеното от мен 
предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Изразявам мнение, 
че  по  този  начин  ще  нарушим  практиката  на  Централната 
избирателна комисия.

Има ли други становища по така направеното предложение от 
колегата?

Подлагам  на  гласуване  така  докладваната  преписка  от 
колегата  Ивков  за  изплащане  на  възнагражденията,  които  той 
предложи,  и  с  отказ  в  тази  част,  която  той  предложи,  и  с  оглед 
липсата на финансов контрол съобразно доклада му.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 6 (Бойчо Арнаудов, Ерхан 
Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Кристина  Стефанова,  Румен  Цачев,  
Цветозар  Томов);  против  –  9 (Александър  Андреев,  Владимир 
Пенев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Няма решение.
Заповядайте, колега Сидерова, за отрицателен вот.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  гласувах 

отрицателно не само защото ще се наруши редът, който е създаден в 
Централната  избирателна  комисия  за  изплащане  на 
възнагражденията на членовете на комисиите, който по същество е и 
финансов ред. От друга страна, категорично съм против в края на 
нашия мандат да сменяме позициите си и да не изпълняваме нашите 
решения  и  указания  към  комисиите.  Ние  никога  не  сме  давали 
указания  подготовката  на  заседанието  да  е  в  същия ден  и  досега 
винаги  сме  изплащали  дежурства  за  подготовка  на  заседания. 
Изключение  са  случаите,  когато  дежурните  са  били  прекомерно 
много, примерно пет вместо един или двама души са се заявили като 
подготовка на заседание.

Още  повече,  че  не  може  да  не  заплатим  дежурства  за 
изпращане на решение с отбелязване влязло в сила, което няма как 
да влезе в сила преди да бъде взето.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Ивков, 
отлагаме преписката с  оглед на това,  че няма решение по вашето 
предложение и ще внесете преписката на следващо заседание след 
комплектуване.

Колеги, изчерпихме дневния ред по точка 1а и преминаваме 
към точка Разни. Докладчик в точка Разни съм аз.

Точка 2. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам 

ви писмо с вх. № ЦИК-12-21 от 20 септември 2018 г.,  което е до 
председателя  на  Централната  избирателна  комисия  госпожа 
Алексиева и е относно изпълнение на ангажименти за участие на 
изборни експерти и представител на Обществения съвет в делегации 
на  Централната  избирателна  комисия.  Писмото  е  във  вътрешната 
мрежа  в  папка  с  моите  инициали.  Накратко  ще  ви  резюмирам 
съдържанието.

Писмото  е  от  господин  Гунчев,  който  е  председател  на 
Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Обръщат 
се  към  нас  в  изпълнение  на  поетите  ангажименти  по  време  на 
проведените разговори в Комисията в началото на годината относно 
осигуряване на експертиза от страна на членовете на Обществения 
съвет в областта на наблюдение и анализ на изборните процеси.

В  тази  връзка  от  името  на  Обществения  съвет  към 
Централната  избирателна  комисия  има  удоволствието  да  ни  бъде 
предложен господин Велко Милоев, член на Обществения съвет, за 
участие  в  делегацията  на  Централната  избирателна  комисия  за 
наблюдение на изборите в Босна и Херцеговина на 7 октомври 2018 
година.

В писмото се посочва и експертизата на господин Милоев. В 
периода 1996-1998 г. той е бил служител по изборите на ОССЕ, като 
участва в организацията на първите следвоенни избори в Босна и 
Херцеговина.  След  което  взима  участие  в  дългосрочен 
няколкогодишен проект за образование на избирателите, както и в 
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други проекти. Участва в наблюдение на избори или в поддръжка на 
централни  избирателни  органи  в  14  държави,  сред  които  Ирак, 
Йемен, Афганистан, Йордания, Косово, Черна гора.

Предложението  е  господин  Милоев  да  бъде  включен  в 
делегацията за наблюдение на изборите в Босна и Херцеговина на 7 
октомври 2018 г.

Припомням,  поканата  за  наблюдение  на  изборите  беше  на 
мой  доклад  и  ние  определихме  като  участници  от  страна  на 
Централната  избирателна  комисия  делегация  в  състав:  господин 
Цачев, господин Баханов, господин Райков и господин Сюлейман.

Припомням  също,  колеги,  че  ние  имаме  утвърдено 
протоколно  решение  за  сключване  на  меморандум  за 
сътрудничество с изборния орган на Босна и Херцеговина.

Моето  предложение  е  да  одобрим  предложението  на 
Обществения съвет за включване в делегацията на така предложения 
член  на  Обществения  съвет  Велко  Милоев  и  да  възложим  на 
администрацията  да  предприеме  всички  необходими  действия  с 
оглед осигуряване на участие на това лице като част от българската 
делегация.

Има  ли  други  мнения,  становища?  Господин  Пенев, 
заповядайте.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Въпросът  ми е само към преписката 
комплектувано ли е решение на Обществения съвет или имаме само 
писмо от председателя на Обществения съвет?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Писмото е в папка 
с  моите  инициали.  Подписано  е  от  господин  Тодор  Гунчев, 
председател  на  Обществения  съвет  към  ЦИК.  Обръща  се,  както 
казах в доклада си, към госпожа Алексиева в изпълнение на поетите 
ангажименти  по  време  на  проведените  разговори  с  Централната 
избирателна комисия.

Колеги,  моля за вашите мнения и становища на микрофон, 
ако има такива.

15



Има ли мнения и становища по направения от мен доклад? 
Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: По принцип подкрепям докладната и 
считам,  че  това  е  моментът,  когато  можем  да  подкрепим 
Обществения  съвет,  защото  това  е  всъщност  надлежност  на  тези 
неправителствени организации и те са регистрирани при нас като 
наблюдатели.  Освен  това  точно  тези  организации  се  включват 
активно  в  работата  и  на  Обществения  съвет  и  сътрудничат  с 
Централната избирателна комисия.

Това е по основната докладна.
Тук възниква въпросът, че нашата част от делегацията щяла 

да пътува на собствени средства, защото счетоводството отказало да 
плати и аз моля този въпрос – не в момента – да бъде изследван. 
Колегата  Мартин  Райков  току-що  каза…  Не  правя  интрига  на 
микрофон,  ти  правиш  интрига  зад  микрофон,  за  да  мотивираш 
колегите за отрицателен вот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин Райков, 
заповядайте.

МАРТИН РАЙКОВ: Държа да обясня на госпожа Сидерова, 
че пътуваме със собствен автомобил, за да не разходваме средства, 
които са в размер на четири хиляди лева за  самолетни билети да 
пътуваме през Виена. И ще си поемем, тъй като с личен автомобил 
се  поема  много  малък  разход  и  ще  си  поемем  ние  разхода  за 
пътуване до Босна и Херцеговина. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  има  ли 
мнения,  становища  по  така  направения  от  мен  доклад?  Господин 
Цачев, заповядайте.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  мисля,  че  изместихме  темата. 
Колегата Пенев постави въпрос – имаме писмо, имаме предложение, 
но как е взето това решение, за да бъде приложено? Тези въпроси 
как се решават?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Господин  Пенев, 
заповядайте.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, поставих този въпрос, тъй като 
с  протоколното  ни  решение,  с  което  сме  одобрили  по  принцип 
бюджет за Обществения съвет, сме взели решение, че ще одобряваме 
техни предложения само въз основа на изрично взети решения на 
Обществения  съвет,  каквото  аз  в  случая  не  виждам  да  ни  е 
представено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Пенев, 
правите ли предложение?

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Не. Аз не правя предложение, просто 
си изяснявам фактическата обстановка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  други 
мнения и становища по доклада? Заповядайте, колега Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  считам,  че  трябва  да  приключим 
разискванията,  много  време  отделихме,  и  ако  имаме  възможност, 
наистина да удовлетворим искането на Обществения съвет,  без да 
изследваме  как  е  взето  решението.  В  крайна  сметка 
представляващият Обществения съвет ни пише официално писмо с 
искане  за  това.  Дори  и  да  противоречи  на  буквата  на  някакво 
протоколно решение, което сме взели за бюджета, след като влизат в 
бюджета  и  имаме  средства,  считам,  че  искането  е  основателно  и 
следва да го подкрепим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Заповядайте, 
колега Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  аз  подкрепям  предложението  на 
госпожа  Ганчева  и  мисля,  че  в  момента  се  опитваме  да 
формализираме въпроса.  Още повече,  в  писмото е  казано  „в  тази 
връзка  от  името  на  Обществения  съвет  към  ЦИК  имам 
удоволствието  да  ви  предложа…”.  Мисля,  че  в  момента  ние 
поставяме  под  съмнение  предложението  и  текста  на  писмото  на 
председателя на Обществения съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  ако няма 
други предложения, становища, подлагам на гласуване направеното 
предложение  да  одобрим  за  участие  в  българската  делегация  за 
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наблюдение  на  изборите  в  Босна  и  Херцеговина  на  така 
предложения  член  на  Обществения  съвет  съгласно  писмото  на 
господин Гунчев.

Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева);  
против – 3 (Владимир Пенев, Мартин Райков, Румен Цачев).

Предложението е прието. Ще възложа на администрацията да 
предприеме необходимите действия с оглед осигуряване участието 
на господин Милоев като част от българската делегация.

Заповядайте, колега Цачев, за вашия отрицателен вот.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, гласувах „против” не защото съм 

против участието на член на Обществения съвет, но с оглед, пък и 
преди  малко  имахме  спор  във  връзка  с  финансовия  контрол,  при 
положение че има правила и трябва да има решение, за пълнота на 
преписката,  става  дума  и  за  финансови  средства,  следва  да  бъде 
представено  приложено  към  преписката  и  решението  на 
Обществения съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с така 
приетото предложение и по молба на госпожа Алексиева,  колеги, 
запознати сте, че с протоколно решение сме утвърдили Централната 
избирателна  комисия  на  Република  България  да  сключи 
споразумение/меморандум за сътрудничество с комисията на Босна 
и  Херцеговина.  В тази  връзка  и  с  оглед  на  това,  че  в  състава  на 
българската  делегация  не  е  включена  госпожа  Алексиева  ви 
предлагам с протоколно решение да упълномощим един участник от 
българската  делегация  да  подпише  от  името  на  Централната 
избирателна  комисия  за  председател  споразумението  за 
сътрудничество с Босна и Херцеговина.
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Колеги, моето предложение след разговори с участници е от 
името  на  Централната  избирателна  комисия  колегата  Цачев  да 
подпише за председател меморандума за сътрудничество.

 Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  предлагам  колегата  Райков  да  го 

подпише.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз 

предлагам  да  не  преминаваме  към  процедури  по  гласуване  на 
различните колеги. Моля колегите да съгласуват волята си кого да 
упълномощим.

Доколкото  разбирам,  колеги,  колегата  Цачев  и  колегата 
Райков се разбраха помежду си да се подкрепят при сключването на 
този важен за двете комисии меморандум, така че, колега Ивков, да 
разбирам, че предложението е за колегата Цачев.

Подлагам на гласуване упълномощаването на колегата Цачев 
като  член  на  българската  делегация  да  подпише  за  председател 
меморандума за сътрудничество между двете комисии.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).

Предложението е прието.
Заповядайте за вашия отрицателен вот, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За да стане ясно, с една дума, гласувах 

„против”,  защото аз съм гласувал против и самото подписване на 
такъв меморандум или там каквото и да е. За пръв път в историята 
си  Централната  избирателна  комисия  сключва  договор  точно  с 
Босна и Херцеговина. Считам го за абсолютно излишен. И заради 
това  по  принцип  съм  против  подписването  на  едно  такова 
споразумение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря,  колега 
Ивков.
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Колеги,  във  връзка  с  току-що  приетото  решение  за 
упълномощаване на член на Централната  избирателна комисия да 
подпише от името на ЦИК този меморандум за сътрудничество ви 
предлагам да гласуваме писмо, с което да уведомим комисията на 
Босна и Херцеговина за приетото протоколно решение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Кристина Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  1 (Ивайло 
Ивков).

Предложението е прието.
Колеги,  изчерпихме  дневния  ред  за  днешното  заседание. 

Закривам заседанието и насрочвам следващото редовно заседание на 
Централната избирателна комисия за 27 септември от 10,30 ч.

Благодаря ви за участието!
 

(Закрито в 11,30 ч.)

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Йорданка Ганчева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

20


	П Р О Т О К О Л

