
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 718

На 15  март  2019  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Проект  на  решение  относно  обявяване  на  следващия  от 
листата кандидат за народен представител.

Докладва: Румяна Сидерова
2. Доклади по конкурс за лого.

Докладват: Ерхан Чаушев
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладват: Иванка Грозева и

Йорданка Ганчева  
4. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-

наказателни преписки. 
Докладва: Александър Андреев

5. Доклади по писма. 
Докладват:  Иванка  Грозева,  Йорданка  
Ганчева,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  
Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар 
Томов,  Севинч  Солакова,  Ивайло  Ивков,  и  
Георги Баханов

6. Разни. 
Докладва: Ивилина Алексиева



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

ОТСЪСТВАХА: Мария Бойкинова.  
Заседанието  бе  открито  в  11,00  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  17  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам днешното заседание  на  Централната  избирателна 
комисия. 

Колеги, вчера се представихте прекрасно.
Предлагам ви следния проект на дневен ред: т.1. Проект на 

решение  относно  обявяване  на  следващия  от  листата  кандидат  за 
народен представител, докладчик госпожа Сидерова; т. 2. Доклад по 
конкурс  за  лого  с  докладчици  господин  Чаушев;  т.  3.  Доклади 
относно  искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  с 
докладчик госпожа Грозева; т. 4. Доклади по дела, жалби, сигнали и 
административнонаказателни  преписки  с  докладчик  господин 
Андреев;  т.  5.  Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа  Грозева, 
госпожа  Ганчева,  госпожа  Иванова,  госпожа  Сидерова,  госпожа 
Цанева,  господин  Томов  и  госпожа  Солакова;  и  т.  6.  Разни  с 
докладчик аз.
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Колеги,  аз  ще  ви  помоля  непосредствено  след  т.  1  да 
гласуваме и едно писмо с доклад на госпожа Солакова с оглед на 
спешността на решаване на въпроса. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 
така предложения ви дневен ред? – Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ:   Моля  да  ме  включите  в  докладите  по 
писма и моля да включите господин Райков, на когото се наложи да 
излезе и ме помоли да го заявя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. Госпожо Ганчева, заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Моля да ме включите в изплащане 
на възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви, 
госпожо Ганчева. Други предложения? 

Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Ако  обичате,  уважаема  госпожо 

председател, да ме включите в доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  Ви, 

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

дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 
Колеги,  преди  да  преминем  към  т.  1  от  дневния  ред  бих 

искала  да  ви  информирам,  че  госпожа  Бойкинова  отсъства  по 
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обективни причини от днешното заседание, ще закъснеят господин 
Цачев и господин Пенев.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проект на решение относно обявяване на следващия от 

листата кандидат за народен представител.
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  с  дата  14  март  пристигна 

писмо № НС-02-1 от Народното събрание, с което ни уведомяват, че 
са прекратени предсрочно пълномощията на народния представител 
Славчо Георгиев Велков, избран с листата на БСП за България в 13-
и изборен район Пазарджишки в изборите за 44-о Народно събрание, 
поради което следва да обявим за избран следващия в листата на 
същата коалиция, а именно господин Георги Николов Вергиев.

Имам проект за решение, който е с номер 5138, но виждам, че 
не е качен във вътрешната мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
изчакваме до момента, в който се публикува проектът, подготвен от 
госпожа Сидерова във вътрешната мрежа.

Уважаеми колеги, ако не възразявате, да отложим за малко, 
докато  бъде  публикуван  този  проект  на  решение  и  да  гласуваме 
спешната преписка? Не възразявате, много ви благодаря.

Преминаваме  към  точка  четвърта с  докладчик  госпожа 
Солакова  по  една  от  нейните  преписки.  Имате  думата,  госпожо 
Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  писмата  са  с 
входящи номера ЦИК-04-01-16 с индекс 1 и 2, с вчерашна дата са 
всички, както и с вх. № ЕП-22-14 от 14 март 2019 г. Последното е 
получено  по  електронната  поща  от  Генералното  консулство  в 
Мюнхен, Федерална република Германия, а първите, които посочих 
като номера, са от постоянния секретар, съответно от директори на 
дирекции в Министерството на външните работи, препратени към 
нас.  Грама  от  15  март  по  повод  участие  на  Елена  Николаева 
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Борисова  в  местни  избори  за  общински  съветници  в  Република 
Германия тя трябва да бъде снабдена с удостоверителен документ, 
че притежава избирателни права за участие в местни избори.

Моля да погледнете проекта за писмо. Изготвила съм го доста 
набързо  въз  основа  на  извършена  справка  в  база  данни  от 
упълномощените  служители  в  администрацията  на  Централната 
избирателна  комисия  на  14  март  за  Елена  Николаева  Борисова, 
български гражданин, с информация за постоянен и настоящ адрес, 
документ за самоличност и уточнения относно липсата на правно 
ограничение.

Предлагам ви да изпратим писмо до постоянния секретар на 
Министерството на външните работи, по имейла да го препратим и 
на  Генералното  консулство  в  Мюнхен,  с  уточнението,  че  лицето 
Елена Николаева Борисова има право за участие в местни избори в 
Република България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Само още едно предложение: да 

се изпрати един имейл и до нея,  тъй като е получен такъв имейл 
лично от нея, с който тя моли Централната избирателна комисия да 
й отговори. Да можем да й съобщим, че информацията е препратена 
на Генералното консулство по официален път.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване ан блок и двете предложения.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема.
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Колеги, можем да се върнем на  точка първа от дневния ни 
ред, публикувани са във вътрешната мрежа съответните проекти.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласно чл. 247, т. 5, на основание 

чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 7 и чл.32, ал. 1 от Изборния кодекс да 
обявим за избран Георги Николов Вергиев със съответното ЕГН за 
народен  представител  в  44-то  Народно  събрание  от  листата  на 
коалиция БСП за България от 13-и изборен район – Пазарджишки.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
В  папката  ми  са  публикувани  и  писмата  до  Народното 

събрание и до „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение първо. Гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против – няма.

Това е Решение № 5171-НС.
И подлагам ан блок на гласуване двете писма – до Народното 

събрание, съответно до „Държавен вестник”.
Гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема
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Преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклад по конкурс за лого.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам изпълнение 

на сключени договори по нашето лого.  Във вътрешната мрежа се 
намира  ръководство,  което  е  изпратено  с  вх.  №  ЦИК-00-287  от 
13 март  2019  г.,  за  употребата  на  лого  и  съответни  файлове  за 
употреба в различни варианти. По този начин изпълнителят Милена 
Вълнарова  Георгиева  изпълнява  своето  задължение  по  сключен 
договор  №  5  от  12  февруари  2019  г.,  а  именно  чл.  3,  ал.  7  да 
разработи въпросното ръководство. Вижте го, то е във вътрешната 
мрежа,  цветно,  добре  изглежда.  Както  виждате,  направено  е 
професионално с различни параметри и други решения. Аз затова и 
миналия път казах, че всичко трябва да се прави въз основа на вече 
готово изработено лого от съответния автор. Не е просто пренасяне 
на  отпечатък  от  едно  на  друго.  Толкова  по  това.  Изпълнила  е 
задължението си.

Освен  това  на  основание  чл.  3,  ал.  7,  т.  1  изпълнителят 
госпожа Вълнарова е изпълнила и исканията ни за корекции, които 
бяха дадени от комисията и съответно докладвани в ЦИК в различни 
цветови  варианти,  включително  и  на  флашка,  която  има  някъде 
около стотина файла.  В бъдеще можем да ги използваме за всеки 
избор.  Даже  може  с  цветовете  да  открояваме  дали  изборите  са 
общински,  за  народни  представители  и  т.н.  Но  това  е  занапред. 
Изпълнени са исканията за корекции.

Предлагам да  приемем извършената  работа  от изпълнителя 
госпожа Вълнарова и да упълномощим председателят да подпише 
съответния констативен протокол за свършената работа с гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам предложението на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
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Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),  
против – няма.

Предложението е прието.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  По  същество  и  вече  въз  основа  на 

авторския  договор  считам,  че  можем  да  пристъпваме  и  към 
изплащането на наградата.  Условието беше да се изпълнят всички 
изисквания  на  комисията,  включително  и  да  ни  се  представи 
ръководството. Направено е. Ние гласувахме с протоколно решение, 
че сме приели работата, мисълта ми е, че вече може да се пристъпи 
към изплащане на наградата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, има вече готовност това лого да се използва.  Кои от тези 
варианти ще се използват, нека да реши следващата комисия.

Онова,  което ви предлагам обаче,  идете  на страница 11 на 
съответния  сайт,  най  в  ляво,  това  лого  вече  да  се  публикува  на 
нашата  страница,  а  вече  цветовия  аранжимент  ще  реши  новата 
комисия.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),  
против – няма.

Предложението се приема.
Да  благодарим  на  художниците  за  професионално 

свършената работа и на колегите, които работиха пълноценно с тях.

Преминаваме към точка трета от дневния ред:
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Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

Първи докладчик е  госпожа Грозева.  Заповядайте,  госпожо 
Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 
Уважаеми колеги, докладвам ви преписка № МИ-27-21 от 12 март 
2019  г.  Пристигнала  е  по  електронната  поща  от  Общинска 
избирателна  комисия  Костинброд.  Към  преписката  е  приложен 
протокол  от  проведено  заседание  на  11  март  2019  г.,  както  и 
решение,  с  което  са  прекратили  пълномощията  на  общински 
съветник.  На  заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-
председател,  секретар  и  3  члена.  Налице  е  счетоводна  справка  и 
контролен лист.

Предлагам  ви  да  гласуваме  изплащането  на  това 
възнаграждение  за  проведено  заседание  на  12  март  2019  г.  от 
Общинска избирателна комисия Костинброд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване предложението.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева),  
против – няма.

Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА:  И в тази връзка по повод проведеното 

заседание с мен се свърза председателят на Общинска избирателна 
комисия Костинброд господин Янев, който каза, че не са получили 
възнаграждение за заседание, проведено през 2018 г.

След  направената  справка  в  моята  папка  от  днешна  дата 
можете да видите файла, според който се оказа, че на 5 юни 2018 г. 
Централната избирателна комисия със свое протоколно решение е 
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утвърдила изплащането на заседание, проведено на 27 май 2018 г. 
Изпратени  са  необходимите  писма.  За  съжаление  община 
Костинброд  вместо  на  Централната  избирателна  комисия  е 
изпратила документите на областния управител.

Поради това ви предлагам,  и писмото съм качила,  ние сме 
изпращали  такива  указания  към  всички  общински  избирателни 
комисии, ви предлагам да изпратим с придружително писмо както 
справката с писмата, които са изпратени, така и писмото МИ-06-525 
с индекс 1 от 5 октомври 2017 г., адресирано до всички избирателни 
комисии  и  до  кметове  на  общини,  където  подробно  е  разписано 
какъв е редът и какви действия трябва да извърши общината, за да й 
приведем необходимите средства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Сидерова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 
няма.

Предложението се приема.
Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа  Ганчева, 

заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-

27-22 от 14 март 2019 г. искане за възнаграждение на членовете на 
Общинска  избирателна  комисия  Варна  за  проведени  извънредни 
заседания. Сочи се, че е във връзка с наше решение от 5 ноември 
относно реда за изплащане на извънредни заседания и дежурства. И 
ни уведомяват, че в ОИК Варна е постъпило писмо от председателя 
на общинския съвет Варна, придружено с препис-извлечение с акт за 
смърт на общински съветник, във връзка с което е обявен следващия 
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в  съответната  листа  общински  съветник  и  е  избран  за  общински 
съветник в Общински съвет Варна Любомир Баев Роев. 

Искането  за  изплащане  на  възнаграждение  е  за  проведено 
заседание  на  3  октомври  2018  г.,  като  са  участвали  председател, 
двама  заместник-председатели  и  11  члена.  Има  контролен  лист  с 
положително становище за изплащане.

Предлагам ви с протоколно решение да приемем да изплатим 
така  поисканото  възнаграждение  съобразно  доклада  на  Общинска 
избирателна комисия Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Сидерова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 
няма.

Предложението се приема.
Благодаря.

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-

наказателни преписки.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  връщам  на  доклад 

преписка, която ви докладвах в заседанието на комисията на 12 март 
2019 г., този път в превод. Става дума за писмото от Постоянното 
представителство  на  България  в  Европейския  съюз  от  работна 
група…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прощавайте, 
госпожо Иванова, прекъсвам Ви защото това е доклад по писма. Аз 
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очаквах, че Вие ще докладвате по дела, жалби и сигнали, но виждам, 
че трябваше да бъде господин Андреев.

Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По молба на колегата Бойкинова, 

която отсъства, ви докладвам постъпило писмо от Административен 
съд Варна във връзка с административно дело № 502 от 2018 г. по 
описа  на  Административен  съд  Варна,  втори  състав,  с  което  ни 
молят в  14-дневен срок да  изпратим окончателните  протоколи на 
ОИК-Варна  при  проведените  на  12  май  2013  г.  местни  избори  в 
община Варна.

В  тази  връзка  след  разговори  на  нашите  юрисконсулти  с 
Административния съд,  на първо място има неточност в писмото, 
тъй като на 12 май 2013 г.  са  проведени националните избори за 
Народно събрание, а не местни избори, като на 30 юни 2013 г. са 
проведени частичните избори за кмет на община Варна.

В тази връзка съдът е помолил да му бъдат изпратени двата 
протокола – този на РИК от изборите на 12 май 2013 г. и този на 
Общинската избирателна комисия за проведените избори на 30 юни 
2013 г. и балотажа за кмет на община на 7 юли 2013 г.

От  колегата  Бойкинова  е  подготвено  едно  писмо,  което  се 
надявам  да  е  качено  във  вътрешната  мрежа.  Да  го  погледнете. 
Единственото  нещо,  което  е  по-специфично,  е,  че  тъй  като  тези 
протоколи се намират на нашата страница, качени са и са сканирани, 
няма смисъл от заверка от наша страна, а просто ще ги приложим 
като копия, те са публични.

Предлагам да гласуваме писмото, което да се изпрати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение - писмото, което ни е представено. Гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,   Георги Баханов,  Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка пета:
Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Уважаеми колеги, с вх. № НР-14-5 от 

12 март 2019 г. е пристигнало писмо от община Лом, подписано от 
кмета  на  общината,  с  искане  на  разрешение  за  отваряне  на 
запечатано  помещение,  където  се  съхраняват  изборни  книжа  и 
материали от произведения референдум през 2013 г.

В тази връзка съм подготвила писмо със стандартния текст, 
което  изпращаме.  Качено  е  в  моята  папка  от  днешна  дата.  И  ви 
предлагам  да  гласуваме  текста,  че  не  се  нуждаят  от  специално 
разрешение  и  следва  да  спазват  процедурата,  изписана  в  наше 
Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г., т. 17.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Грозева.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,   Георги Баханов,  Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам с вх. № ЦИК-07-

114-138 от 15 март 2019 г. Докладвам го за сведение. Съжалявам, че 
го внесох на доклад, тъй като не погледнах, че към преписката ги 
няма приложените материали. Това е писмо, получено от circa.bg и е 
с традиционна резолюция на председателя – на мен и на колегата 
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Андреев,  за  извличане  на  информация.  Бях  възложила  на 
администрацията  да  ми  се  дава  преписката  в  пълнота,  след  като 
бъдат получени и другите материали.

Докладвам с вх.№ ЦИК-07-10 с индекс 20 от 14 март 2019 г. 
писмо с превода от 15 март. Това е писмо от Хари Панагопулус от 
Европейската  комисия,  Главна  дирекция  „Правосъдие”,  звено 
„Гражданство и свободно движение”. Писмото е до ЦИК с копие до 
госпожа Кайташка, представител на България по кибер въпросите в 
Постоянното представителство. Изнася се информация от господин 
Панагопулус, че искрено съжалява, че му е било потвърдено, че няма 
да е наличен устен превод на български език в нашата Експертна 
група по изборни въпроси. Това го е разочаровало, защото осъзнава, 
че  това  беше  изрично  искане  от  наша  страна,  която  искал  да 
удовлетвори, но не е могъл. 

Това го докладвам за сведение, колеги.
Колеги,  в  рамките  на  изпълнение  на  договора  с 

„Информационно обслужване” по отношение на криптирания обмен 
на  данни са  пристигнали  две  писма  от  господин Илия Горанов  с 
приложени файлове. Това е писмо ЕП-008-10 от 15 март 2019 г. и 
писмо ЕП-00-8-9 от 14 март 2019 г.  Разпределени са на мен и на 
колегата Андреев, като от последното писмо с дата 15 се сочи, че 
във връзка с изпълнението на договора за организиране на дейности 
по  тестване  и  реално  провеждане  на  криптирания  обмен  ни 
информират, че на 13 март е получен криптиран файл от избиратели, 
български граждани, регистрирани да гласуват в Австрия. Файлът е 
бил успешно декрептиран, съдържа 346 лица, за които са изпратили 
информация по писмото от 14 март. 

След  предприетите  допълнителни  действия  на  базата  на 
изградения достъп до населението, предоставен от ГД „ГРАО”, и във 
връзка с договора всички лица са идентифицирани на база на пълно 
съвпадение  по  посочените  данни  и  приложено  изпращат 
актуализирания файл, който включва както данните, получени на 13-
ти, така и информация относно идентификацията на всяко лице на 
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база данни от национална база „Население”, както следва, съобразно 
данните,  посочени  от  господин  Горанов.  Сред  идентифицираните 
лица няма починали или такива с правни ограничения.

Предлагам това сега за сведение и запознаване и да обсъдим 
по-нататъшните действия във връзка с тази информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  подкрепям  госпожа  Ганчева  за  работното  обсъждане  във 
връзка  с  бъдещи  действия,  но  нека  сега  да  възложим  на  нашия 
изпълнител да изпрати тази информация по съответния криптиран 
път до Австрия

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,   Георги Баханов,  Иванка Грозева,  Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.

Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам с вх. № ЦИК-07-10-21 от 

15 март 2019 г. информация от Европейската комисия, която все още 
няма превод, това е програмата за предстоящата среща на работна 
група  „Изборни  въпроси”,  на  която  ние  няма  да  изпращаме 
представител,  и  има  няколко  линка  с  посочени  многоезичните 
формуляри и др. След като дойде преводът, ще възложа на госпожа 
Тихолова да извлече информацията, с която да се запознаем.

Към момента това е за сведение.
Докладвам с вх. № ЦИК-00-290 от 15 март 2019 г. заявление 

от  госпожа  Красимира  Вълчева  Манолова,  директор  на  дирекция 
„Администрация”  в  Централната  избирателна  комисия.  Към 
момента го докладвам за сведение, току-що го получавам, аз самата 
не съм се запознала с него. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева.
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Продължаваме  със  следващ  докладчик  госпожа  Иванова. 
Моля, извинете още веднъж, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА: Уважаеми  колеги,  връщам  на  доклад 
преписка, която ви докладвах на заседанието на 12 март 2019 г., с 
превод  от  доклад  на  Работна  група  „Общи  въпроси”  1  от 
преведеното  заседание  на  8  март  2019  г.  Докладвам  ви  го  за 
сведение, тъй като смятам, че обсъжданите на тази среща въпроси не 
касаят работата на Централната избирателна комисия. Коментира се 
основно системата за бързо предупреждение за дезинформация.

За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Иванова. 
Следващ докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка с вх. № ЕП-09-158-1 от 14 март 2019 г. Това е пристигнало 
писмо от Районна прокуратура Момчилград, към която е приложено 
постановление  за  прекратяване  на  досъдебно  производство  срещу 
едно лице поради изтекла абсолютна давност относно преследване 
на  престъплението.  Давността  за  тези  престъпления  е  3  години 
съгласно чл. 80, ал. 1 т. 5. И макар тя да е прекъсната от воденото 
съдебно  производство  е  изтекла  абсолютната  давност  по  чл.  81, 
ал. 3,  според който когато следственият период надвишава с  една 
втора срока за давността се счита, че е налице абсолютна давност. А 
са  изтекли  4  години,  8  месеца  и  13  дена.  Прекратено  е 
производството  и  на  това  основание  лицето  е  свалено  от 
общодържавно издирване.

Само да добавя,  че това производство се е водило по наша 
жалба срещу постановление на Момчилград за прекратяване, но са 
признати  обстоятелствата.  Лицето  е  с  настоящ  адрес  в  Турция  и 
въпреки забранителния списък е допуснато да гласува.

Това  е  за  сведение,  тъй  като  няма  какво  да  се  оборва. 
Абсолютната давност си е абсолютна давност.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова.

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги, докладвам ви писмо, пристигнало 

по електронната поща, с вх. № ЦИК-12-5 от 14 март. За сведение ви 
докладвам. Това е писмо от председателя на Обществения съвет към 
ЦИК господин Гунчев.  Но ние сме вторият адресат,  първият е до 
председателя на Правната комисия, с което молят да присъстват на 
изслушване  на  новите  членове  на  новата  Централна  избирателна 
комисия.

Докладвам ви с вх. № ЕП-04-01-5 от 14 март 2019 г. писмо, 
получено по електронната поща, от госпожа Захариева, министър на 
външните  работи.  Писмото  е  адресирано  до  ЦИК,  до  Държавна 
агенция  „Електронно  управление”,  до  министъра  на  вътрешните 
работи,  министъра  на  правосъдието,  министъра  на  регионално 
развитие,  министъра  на  финансите  и  Държавна  агенция 
„Национална  сигурност”.  Писмото  се  отнася  до  сформиране  на 
Междуведомствена  работна  група  във  връзка  с  дейностите  и 
работата на Европейската мрежа за изборно сътрудничество. 

„В контекста на предстоящите избори през м. май 2019 г. за 
избори за Европейски парламент и целите за провеждане на честни и 
прозрачни  европейски  избори  Европейската  комисия  предвиди 
изграждането  на  Европейска  мрежа за  изборно сътрудничество,  в 
която участници са националните компетентни органи по изборния 
процес,  както  и  институциите,  отговарящи  за  мониторинга  и 
прилагането на правилата относно онлайн дейностите.

Изборите  за  Европейски  парламент  са  белязани  от  бързо 
развиващата се цифрова еко система, която налага да бъдат взети 
предвид всички потенциални рискове пред запазване на интегритета 
на изборния процес. В тази връзка основна цел е да се създаде среда 
за координация в сферата на кибер сигурността, в защита на личните 
данни,  правилата  за  провеждане  на  избори,  включително 
политическите кампании и реклами.
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С  оглед  необходимостта  да  се  осъществи  координиран 
процес  за  подготовка  на  страната  ни,  както  и  важността  всички 
компетентни институции да разполагат с най-актуалната по темата 
информация  моля  да  излъчите  представител  от  поверените  ви 
ведомства по възможност на ниво главен секретар с цел формиране 
на междуведомствена работна група. 

Предлагаме  нейната  първа  среща  да  се  състои  на  21  март 
2019  г.  в  10,30  ч.  в  Министерството  на  външните  работи.  Моля, 
потвърдете участието на излъчените от вас представители.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, знаете, че е изключително важно участието ни в 
тази мрежа,  аз  даже бих казала  ключово важно и би следвало да 
бъдем активни. Нека да помислим във връзка с представителството.

В тази връзка  аз  ще помоля госпожа Цанева да осъществи 
контакт с Министерството на външните работи за повече детайли, за 
да  може  Централната  избирателна  комисия  да  вземе  своето 
информирано  решение  на  какво  ниво  трябва  да  излъчи  и  колко 
представители.

Следващ докладчик, който е в залата, е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Колеги, за сведение, докладвам с рег. № 

ЕП-09-165  до  Централната  избирателна  комисия  от  Районна 
прокуратура Момчилград с копие до Окръжния следствен отдел и до 
Митко Ханков Кирилов едно постановление, с което възобровяват и 
прекратяват  наказателно  производство  поради  давност.  Сезирали 
сме ги през 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков.

Следващ докладчик е господин Райков. Заповядайте.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № ЦИК-07-6/25 от 14 март 

2019  г.  сме  получили  имейл,  сведение,  относно  втора  среща  на 
Европейската  мрежа  за  изборно  сътрудничество,  проведена  на 
27 февруари. Този имейл е от посланик, постоянен представител на 
Република България към Европейския съюз, Димитър Цачев, в който 
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всички  са  уведомени,  че  Централната  избирателна  комисия  не  е 
сключвала споразумение с Фейсбук и Гугъл.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Отново 
подчертавам колко е важно, когато видим информация, която не е 
коректна,  да  предоставим  веднага  сведение  до  двата  национални 
органи, които да предприемат съответните действия. Както виждате, 
незабавно са предприети тези действия от страна на посланика.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Взимам  повод  от  доклада  на 

колегата Райков и искам да попитам, защото аз не съм запозната, 
какъв е резултатът. Доколкото си спомням, преди много време, още 
мисля  през  октомври  или  ноември,  гласувахме  писмо  по  Ваше 
предложение,  госпожо  председател,  да  се  свържем  с  Фейсбук  и 
евентуално да помолим за среща с оглед предстоящите избори и с 
оглед  възможността  да  ни  съдействат.  Доколкото  знам  имаше 
разменена кореспонденция. На какъв етап е това?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, аз не си спомням кой беше докладчикът, но тъй като беше 
мое предложение и тъй като е важно съм в течение с хода на тази 
преписка. Колеги, ние изпратихме писмото, възложихме на госпожа 
Жекова да осъществи комуникация, в резултат на което получихме 
отговор,  съгласно  който  когато  Фейсбук  дойде  в  България,  ще 
информира  Централната  избирателна  комисия  за  насрочване  на 
такава среща. Към днешна дата обаче няма насрочена такава среща, 
което означава, че е добре отново да възложим на госпожа Жекова 
да осъществи контакт.

Продължете, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: С вх. № ЕП-00-17 от 14 март 2019 г. сме 

получили писмо от Държавна  агенция „Национална сигурност”,  в 
което ни уведомяват, че не могат да сътрудничат във връзка с одита 
за  машините,  тъй  като  се  занимават  изключително  и  само на 
TEMPEST машини.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, във връзка с тази преписка и по информация, получена от 
колега в ЦИК, аз ви моля писмото, което изпратихме до Държавна 
агенция „Национална сигурност”, до Министерството на външните 
работи  и  до  Държавна  агенция  „Електронно  управление”,  да  го 
изпратим също така и до госпожа Габижева, изпълнителен директор 
на българския Институт за стандартизация, и до господин Илчев, ид 
председател  на  Българския  институт  по  метрология,  с  оглед 
осигуряване  и  извършване  на  одит  тестване  и  сертифициране  на 
машините за машинно гласуване.

Колеги, подлагам на гласуване едно такова писмо.   
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен Цачев,  Таня  
Цанева), против – няма.

Предложението се приема.
Колеги,  в  тази  връзка  обръщам  внимание  на  още  нещо. 

Писмата, които изпратихме, бяха с копие до министър-председателя. 
И не за друго, а защото ние се обръщаме към органи в системата на 
изпълнителната  власт  и  министър-председателят  следва  да  бъде 
информиран  за  отговорите,  които  получаваме.  Колеги,  вече 
получихме  два  отговора  –  от  Държавна  агенция  „Електронно 
управление”  и  от  Държавна  агенция  „Национална  сигурност”.  На 
мен  ми  прави  впечатление,  че  макар  и  писмото  да  е  в  копие  до 
министър-председателя, за да бъде информиран, писмата и от двете 
институции  са  само  и  единствено  до  нас,  без  министър-
председателят да бъде информиран. 

Ето  защо,  колеги,  аз  ви  предлагам  да  препратим  двата 
отговора  –  от  Държавна  агенция  „Национална  сигурност”  и  от 
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Държавна  агенция  „Електронно  управление”,  до  министър-
председателя, за да бъде той информиран.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Сидерова, Таня Цанева), против – 3 (Георги Баханов, Ивайло Ивков,  
Румен Цачев).

Предложението се приема.
Продължете, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: С вх. № ЦИК-00-263 от 14 март 2019 г. 

сме  получили  специализирана  спецификация,  вариант  1,  т.  2,  от 
„Информационно  обслужване” за  специализирани  устройства  за 
електронно машинно гласуване. Качено е в моята папка.

Предлагам го за сведение.
В тази връзка ви докладвам писмо с вх.  № ЦИК-00-276 от 

13 март,  в  което  ни  е  изпратена  фактура  от  „Информационно 
обслужване”.  С  оглед  на  наше  протоколно  решение  съм  написал 
резолюция да се изплати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  това,  което  господин  Райков  докладва,  всички  го 

виждате,  и финалния вариант на техническата  спецификация,  има 
готовност и от страна на администрацията, но, колеги, аз искам да 
направя още едно предложение.

С оглед гарантиране високото качество на обществената ни 
поръчка  предлагам  ние  да  се  обърнем  както  до  Агенцията  за 
обществени  поръчки,  така  да  се  обърнем  и  с  едно  писмо  до 
администрацията на Министерския съвет, която да подпомогне този 
процес.

Моля, гласувайте.
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Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Румен Цачев,  
Таня Цанева), против – 1 (Росица Матева).

Предложението се приема.
Моля, продължете, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ:  И във връзка  с  обществените поръчки 

сме получили писмо по електронната поща с вх. № ЦИК-00-289 от 
15 март 2019 г. от председателя на консорциума „МИР БГ”, в което 
се  казва,  че  трябва  да  се  премахнат  лобистките  текстове  от 
обществената поръчка за машинно гласуване.

Предлагам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  аз  не  знам  дали  трябва 

протоколно решение, но ще се постарая до сряда всички документи, 
свързани с машинното гласуване,  да  са  в  една папка,  за  да  може 
всичко,  което трябва,  свързано  с  машинното гласуване,  на  когото 
трябва от новата комисия да може да го намери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  прекъсвам  заседанието  с  оглед 

предстоящото общо събрание.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  в  залата  сме  16  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  днешното 
заседание.

Следващ  докладчик  в  залата  е  госпожа  Солакова. 
Заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-09-46 
от  13  март  2019  г.  има  предложение  на  главния  счетоводител  за 
допълнителен лимит за м. март във връзка с прекратяване мандата 
на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Извинете, че Ви 
прекъсвам,  госпожо  Солакова,  упълномощавам  Ви  и  да  водите 
заседанието.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, по предложение на главния 
счетоводител да поискаме от министъра на финансите допълнителен 
лимит за м. март в размер на 195 804 лв. Ще бъде компенсиран този 
размер през четвъртото тримесечие за 2019 г. Представя се макет за 
месечното разпределение.

Предлагам  ви  да  одобрим  това  изпращане  на  писмо  до 
директора на Дирекция „Държавни разходи” в Министерството на 
финансите.

Уважаеми колеги, ако нямате въпроси, коментари, режим на 
гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.

Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-09-48 

от  14  март  2019  г.  е  докладна  записка  на  госпожа  Манолова, 
директор  на  дирекция  „Администрация”,  по  постъпили оферти  за 
доставка на канцеларски материали и тонери. Такива пристигаха и аз 
ви ги докладвах за сведение, те бяха с резолюция от председателя за 
обобщаване и представяне на доклад. От този доклад въз основа на 
получените комплекти в Централната избирателна комисия от две 
фирми за канцеларски материали и за тонер касети се установява, че 
най-изгодните оферти са на фирма „Ронос” ООД и администрацията 
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предлага да бъдат закупени канцеларски материали и тонер касети, 
както са по офертата, с обща стойност 22 566,10 лв. с ДДС.

Предлагам да одобрим този разход, за който има средства по 
параграф „Издръжка”. Представен е и контролен лист от финансовия 
контрольор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

докладна записка ЦИК-09-47 от 13 март 2019 г. Госпожа Манолова 
ни представя тази докладна записка относно изплащане на суми за 
представително облекло за  членовете  на Централната  избирателна 
комисия  и  за  облекло  на  служителите  от  администрацията.  На 
практика досега сме приемали като база средномесечната заплата за 
наетите  по  трудово  и  служебно  правоотношение  в  обществения 
сектор по данни на НСИ за декември от предходната година.

Предлагам ви сега да вземем за база същата сума, за която 
има данни като приложение към докладната записка, разпечатка от 
официалната страница на НСИ. По правилата – две средномесечни 
заплати за членовете на Централната избирателна комисия, в размер 
1,5 за администрацията.

На  следващо  място  ви  предлагам  за  тези  членове  на 
Централната избирателна комисия, чийто мандат приключва и няма 
да  бъдат  избрани  и  назначени  в  новия  състав  на  Централната 
избирателна комисия, да бъдат изплатени суми, пропорционално на 
времето за техния мандат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Аз  искам  да  получа  едно 

пояснение.  Има ли  в  момента  служители  на  администрацията,  на 
които следва да се гласува това?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Стана  ясно,  че  няма  служители,  които  в  момента  да  се 

възползват от това.
Колеги, други? Не виждам.
Подлагам на гласуване направените предложения.
Гласували  19  членове на ЦИК:  за – 13  (Емануил Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  
Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  –  6  (Александър 
Андреев,  Владимир  Пенев,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  
Росица Матева и Румяна Сидерова).

Предложението се приема.
Уважаеми  колеги,  тъй  като  обсъждаме  различни  въпроси, 

несвързани с дневния ред, които не са в момента обект на обсъждане 
и гласуване, затова сме извън камера. Но аз ви приканвам, колеги, да 
отидем отново на микрофон и да продължим с преписките.

Имате ли още преписки, госпожо Солакова? Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, в докладна записка с вх. № 

ЦИК-09-21 от 12 март 2019 г., относно профилактика и ремонт на 
копирна техника в ЦИК, се прави уточнение, че в докладна записка 
от 5 февруари 2019 г. е допусната техническа грешка, като сумата е 
посочена като с ДДС, а тя е трябвало да бъде без ДДС с разлика 130. 
При искане на оферта за профилактика е пропуснато от наша страна 
да  бъдат  посочени  2  броя  принтери,  поради  което  в  офертата  са 
включени за профилактика 31 броя машини, а реално извършената 
такава  е  за  33  машини.  Затова  в момента се  прави уточнение,  че 
общата  сума  за  тази  профилактика  по  повод  на  тези  допуснати 
грешки трябва да бъде 190 лв.
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Затова  ви  предлагам  да  приемем  протоколно  решение  за 
одобряване на такъв разход.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам предложението на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова,  
Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  
против – 3 (Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова и Росица Матева).

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладна  записка  с  вх.  № 

ЦИК-09-50 от 15 март 2019 г. е за одобряване на договор и разход за 
абонаментна поддръжка на програмен продукт „ажур” във връзка с 
изтичане на договора за годишната абонаментна поддръжка на този 
етап „Бони Софт Одитинг” ООД на 29 април 2019 г. и се предлага 
ЦИК да одобри подписването на договор за ползване на програмния 
продукт  и  разход  в  разход  в  размер  на  686,72  лв.  като  външна 
услуга. При подновяване на договора в срок до 29 април се ползва 
отстъпка в размер на 5 %. Такива средства има предвидени, има и 
контролен лист от финансовия контрольор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, към днешна дата тази докладна е за сведение.

Благодаря, колеги, това бяха докладите на госпожа Солакова.
Следващ докладчик е господин Томов.
ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги,  имам  да  ви  докладвам  две  писма.  Едното  го  има  във 
вътрешната  мрежа,  можете  там  да  го  намерете.  Накратко  ще 
преразкажа съдържанието му. То е относително просто. Писмото е 
от  госпожа  Андреа  Пецаи,  която  е  доцент  по  икономика  в 
университет  „Кралица  Мери”  в  Лондон.  Обяснява  като  мотив  за 
неговото  написване  това,  че  работи  върху  изборните  резултати  в 
Европа и са й необходими данни от различни географски региони на 
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Европа.  Моли  за  съдействие,  за  да  получи  достъп  до  данните  за 
парламентарните избори през 2005 и 2009 година.

Написал  съм  отговор,  в  който  съм  посочил  вероятно 
неизвестните за нея линкове, чрез които може да работи с тези данни 
в интернет, тъй като те фигурират в изборния портал на Централната 
избирателна комисия.

Моля да одобрите това писмо. Ако искате, да го прочета на 
български, но то според мен трябва да се изпрати на английски. То е 
в едно изречение, в което просто посочвам двата линка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване отговора, в който се 

посочват линковете към информацията, публикувана на страницата 
на Централната избирателна комисия. Също превод на съответния 
език.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен Цачев,  
Таня Цанева, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Още едно писмо,  което предлагам за 

сведение. То е от господин Станимир Янков. Нищо друго не зная за 
него освен посочения от него електронен адрес в abv.bg. Господин 
Янков ни пита кога ще са готови формулярите за „месните” избори, 
без „т”, предполагам, че все пак става дума за местните избор, за 
кмет тази есен. И благодари предварително.

Предполагам,  че  под  формулярите  разбира  сигурно 
изборните  книжа.  Тъй като  те  не  са  готови  и  няма  как  да  бъдат 
готови към месец март тази година за избори, които все още не са 
насрочени, не виждам какво бихме могли да му отговорим.

Моето предложение е да остане за сведение. В крайна сметка 
ние  не  сме  информационна  агенция.  Който  иска  да  участва  в 
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кметски избори, поне трябва да знае кога се провеждат те. И не знае, 
че не се пише „месни”, а „местни”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Томов.

Уважаеми колеги, в тази връзка аз просто искам да припомня, 
че когато встъпихме в комисията през 2014 г. новият Изборен кодекс 
ни  вмени  ние  да  подготвим  пакети  от  изборни  книжа  за  всички 
видове избори. И искам да потвърдя, че такива пакети има, но това 
не  са  реалните  изборни  книжа,  които  ще  бъдат  използвани  при 
конкретен насрочен избор, защото при конкретен насрочен избор се 
съобразяват  и  промените в  Изборния кодекс,  които са  извършени 
към този момент. Мисля, че това уточнение беше важно.

Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-11-11 

от 12 март 2019 г.  е  постъпило писмо от БДБ, така е  адресирано 
ръкописно,  Българска  демократическа  партия.  Не  са  приложени 
документи  относно  легитимността  на  лицето,  което  е  подало 
писмото. Подписано е от Сандо Китанов, ръкописно е. Запознайте се 
с текста, писмото е във вътрешната мрежа. Изложени са аргументи 
за  това  кой  може  да  се  кандидатира  и  за  какво  може  да  се 
кандидатира, на какви условия трябва да отговаря, които счита, че са 
неотносими, имайки предвид разпоредбите на действащия Изборен 
кодекс  и  условията,  на  които  трябва  да  отговарят  кандидатите. 
Посочените в това писмо нямат нищо общо със същите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. Имате ли да докладвате още преписки? Не.

Уважаеми колеги, връщаме на доклад госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, докладна записка 

от госпожа Младенова с вх. № ЦИК-09-51 от 15 март 2019 г. относно 
предприемане на действия по бракуване на материални активи на 
ЦИК.  Знаете,  с  протоколно  решение  от  19  февруари  2019  г.  по 
доклад на Комисията за инвентаризация на активите в Централната 
избирателна  комисия  ние  приехме  решение  да  се  предприемат 
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необходимите  действия  и  да  се  направи  преглед  на  активите  по 
съответния ред. Фирма „Тонер Директ България” ООД е направила 
такъв преглед на активите сервизен протокол от 14 март 2019 г. със 
становище за бракуване поради високите стойности на резервните 
части  и  неоправдано  високия  разход  за  ремонт.  Материалите  за 
бракуване са описани в съответния протокол. 

За приключване на процеса се предлага да одобрим разход в 
размер на 100 лв. за транспортиране и обезвреждане на бракуваните 
активи. Приложен е този сервизен протокол със становището.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен Цачев,  Таня  
Цанева, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка ЦИК-09-49 

от 14 март 2019 г. от госпожа Манолова с обобщение на събраните 
оферти за доставка на принтери и мултифункционални устройства. 
Принтери лазерни,  черно-бял печат  – 7 броя,  мултифункционални 
устройства  –  5  броя  и  цветни  принтери  –  3  броя.  Получени  са 
5 оферти.

След  направеното  обобщение,  сравнение  на  техническите 
параметри по офертите, цените администрацията предлага офертата 
от фирмата „Вали Компютърс” да бъде, тъй като те предлагат най-
добра цена, налична на склад техника и гаранционен срок 36 месеца.

Предлагам да одобрим да бъдат доставени от тази фирма по 
офертата с общ разход 7283 лв. без ДДС или 8739,60 лв. с ДДС. Има 
и представен контролен лист.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен Цачев,  Таня  
Цанева, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само да кажа, че получените оферти 

няма  да  ви  докладвам  по  номера,  тъй  като  те  са  посочени  като 
обобщение в докладната записка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка пета от дневния 

ред.
Преминаваме към точка шеста „Разни” с докладчик аз.
Колеги,  във  връзка  с  двете  събития,  които  предстоят  в 

рамките на следващата  седмица,  на първо място ви предлагам да 
изпратим  писмо  до  госпожа  Караславова,  главен  секретар  на 
Народното събрание, в което да помолим госпожа Караславова да 
осигури  възможност  за  ползване  на  Пресклуба  на  Народното 
събрание и ако това не е възможно, алтернативна подходяща зала за 
провеждане  на  пресконференция  на  Централната  избирателна 
комисия по повод приключване мандат 2014 – 2019 г.  следващия 
вторник от 14 часа.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.
Отново  във  връзка  с  тази  пресконференция,  колеги,  аз  ви 

моля във вътрешната мрежа извън папките има файл, който е разказ 
за представяне на количествени данни във връзка с нашата дейност, 
в  момента  администрацията  попълва  тези  данни,  аз  ви моля  тази 
рамка да я гласуваме като информация, която да бъде предоставена в 
писмен вид на журналистите.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Росица 
Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.
Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  предстоящото  приемане-

предаване  на  дейността  от  настоящата  комисия  към  следващата 
комисия,  която  предстои  да  бъде  конституирана  в  рамките  на 
следващата  седмица,  това  приемане-предаване  може  да  стане  в 
залата на Централната избирателна комисия. Но все пак, ако искате, 
да се обърнем до госпожа Караславова, за да попитаме възможно ли 
е  използването  на  централното  фоайе  на  Народното  събрание  по 
този повод.

Режим на гласуване, колеги.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  Румен Цачев,  Таня  
Цанева, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.

Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, във връзка с възложената ми работа да се 
свържа с  предишни сътрудници,  които да  поканя да подпомогнат 
работата  на  Централната  избирателна  комисия  и  с  оглед 
предоставената от мен информация в оперативен порядък предлагам 
да поканим госпожа Снежка Велкова от понеделник на граждански 
договор и с размер на сумата, която ние вече сме гласували.

(След  разговор  извън  микрофоните.)Уважаеми  колеги, 
оттеглям своето предложение.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  въпреки  че 

оттегляте своето предложение аз ще си позволя да го направя като 
мое  предложение  за  госпожа  Снежана  Велкова.  Считам,  че  тази 
личност, която има дългогодишен опит в Централната избирателна 
комисия, без значение състава и мандата, е добре позната не само на 
настоящите членове от този състав, а и въобще в държавата.

Така че внасям отново предложението, а и на Вас комисията 
да  ви  възложи  работно  да  предложите  и  да  обсъдите  въпроса  за 
госпожа  Велкова.  Дори  си  спомням,  че  въпросът  беше  да  й 
предложите да постъпи от 1 март, но поради различни обстоятелства 
и с оглед работата това не стана. Сега мисля, че предложението е 
навременно.  Считам  че  госпожа  Велкова  със  своя  дългогодишен 
опит, всички я познаваме, би допринесла за добрата организация и за 
подготовката  на  предстоящите  избори.  И  една  дума  стана  много 
популярна  напоследък  –  за  приемствеността,  още  повече  че  ни 
предстоят трудни времена, идват избори, нека да поставим началото 
на подготовката с поглед техническото осигуряване в ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване предложението.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Румен Цачев,  
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Таня  Цанева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  –  1 
(Емануил Христов).

Предложението се приема.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Моля,  госпожо  председател, 

пропуснах в предложението си и това госпожа Велкова да започне 
работа от понеделник, 18 март, при същите условия, както е била 
наемана от Централната избирателна комисия и преди това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова,  
Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  
против  –  3  (Владимир  Пенев,  Емануил  Христов  и  Мария  
Мусорлиева).

Предложението се приема.
Заповядайте за отрицателен вот.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само искам да кажа,  че  гласувах 

против заради неясната формулировка за предишните условия. Аз не 
ги помня и не ги знам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте  за 
лично обяснение.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Мусорлиева,  приемам го 
като  упрек  към мен,  че  направих  предложение,  което  е  с  неясни 
условия. Считам, че предходните избори не бяха толкова отдавна, аз 
казах при същите условия, които също не ги помня. Има граждански 
договори  и  при  работните  обсъждания  с  оглед  на  това,  че 
предходните  избори  не  са  чак  толкова  далеч  във  времето,  стана 
въпрос да бъде назначена при същите. Това е моето предложение. А 
считам,  че  всеки  колега,  когато  някой  прави  процедурно 
предложение,  може  да  го  допълва,  това  е  и  идеята  на  нашите 
заседания.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги,  във вътрешната мрежа извън папките на 

колегите  ще  видите  публикувани протоколи от  работна  среща на 
ЦИК с  експерти  от  Техническия  университет  от  11  март  2019  г., 
работна среща на ЦИК с експерти от СУ и БАН на 11 март 2019 г., 
работна  среща на  ЦИК с  „Информационно обслужване”АД на 11 
март 2019 г. – за сведение.

Също така, колеги, ще видите и файл проект на заявление от 
Централната избирателна комисия до госпожа Аврамова, министър 
на регионалното развитие и благоустройството, с копие до господин 
Гетов, главен директор на ГД „ГРАО”. Колеги, проектът се намира в 
моя папка, като изричното ми настояване беше да бъде извън моята 
папка, защото не е мой доклад, но ще го видите там. Писмото до 
госпожа Аврамова с копие до господин Гетов е заявление от ЦИК за 
достъпа  до  данните  от  националния  регистър  на  населението. 
Колеги,  към  днешна  дата  това  е  изготвено  от  администрацията, 
заявление, докладвам ви го за сведение и запознаване, също така за 
извършване на необходимите корекции, така че това заявление да 
отговаря  на  текста  на  закона,  за  да  можем  да  го  внесем  на 
следващото заседание.

Уважаеми колеги,  информирам ви,  че  госпожа  Сидерова  е 
командирова в понеделник във Велико Търново за представителство 
по делото, което е там.

Моля ви да погледнете във вътрешната мрежа за сведение, 
без  да  коментираме,  последния  файл  от  папката  за  днешното 
заседание, което е за сведение в момента.

И,  колеги,  по  отношение  на  другия  ПДФ  файл  по-нагоре 
имате ли коментари и предложения.

Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз правя предложението да бъдат 

предоставени  по 1000  лв.  на  служителите  на  администрацията  на 
ЦИК като награда за цялостната им дейност по подпомагането на 
комисията до момента.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: За цялостния им 
принос за този мандат.

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов), против – 2 (Ивайло Ивков и Кристина 
Стефанова).

Предложението се приема.
И,  колеги,  последен доклад,  който обикновено е  доклад на 

госпожа Солакова,  има редица покани,  които можете да  видите в 
папка „Покани”.

С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната 
избирателна комисия.

Свиквам  следващото,  предполагам  последно,  заседание  на 
комисията във вторник, 10,30 часа. 

(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Невена Чехларова
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