
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 719

На  19  март  2019  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладва:  Бойчо  Арнаудов,  
Ивайло Ивков

1а. Заявление по ЗДОИ.
Докладва: Мария Бойкинова 

2. Доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали  и  административно-
наказателни преписки.

Докладва:  Мария  Бойкинова,  Румяна  
Сидерова, Катя Иванова

3. Доклади по писма.
Докладват:  Катя  Иванова,  

Румяна  Сидерова,  Александър  
Андреев,  Георги  Баханов,  Йорданка  
Ганчева,  Ивайло  Ивков,  Мартин 
Райков,  Таня  Цанева,  Ерхан  Чаушев,  
Севинч Солакова

4. Разни.
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Докладват:  Ивилина  Алексиева,  
Ерхан Чаушев

 
ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

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

ОТСЪСТВАХА: Няма.

Заседанието  бе  открито  в  10,50  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги. В залата присъстват 16 членове на Централната избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 19 март 2019 г. 
Колеги, предлагам ви следния проект за  дневен ред:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. Докладчик е  господин Арнаудов.
2. Доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали  и  административно-

наказателни преписки. Докладчици са  госпожа Сидерова и госпожа 
Иванова.

3. Доклади  по  писма  –  с  докладчици:  госпожа  Иванова, 
госпожа Сидерова,  господин Андреев,  господин Баханов,  госпожа 
Ганчева,  господин  Ивков,  господин  Райков,  госпожа  Цанева, 
господин Чаушев и госпожа Солакова.
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4. Разни – с докладчик аз.
Колеги, в един момент ще гласуваме и допълнителна точка, 

надявам се, която колега, който е извън залата, ще я предложи. Но на 
този етап, колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение 
в така предложения ви дневен ред? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Дневният ред се приема.  
Преди да преминем към дневния ред бих искала да поставя 

два въпроса, свързани с предстоящата пресконференция на ЦИК от 
14,00 ч., като първо ви информирам, че тя ще бъде в зала № 1 на 
Народното събрание.

Уважаеми  колеги,  първо  ви  предлагам  да  изпратим  една 
покана до членовете на Обществения съвет да присъстват на тази 
пресконференция.

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

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

Предложението се приема.  
Благодаря.
Колеги, на второ място ви предлагам – виждате един текст 

извън папките,  нарича се „ЦИК-дата“ – с корекцията,  която беше 
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направена  в  абзац  №  4.  Това  да  бъде  информацията,  която  да 
разпространим  до  медиите,  да  им  предоставим,  включително  да 
публикуваме на нашата страница след пресконференцията.

Колеги,  има  една  форма,  която  беше  представена  преди 
мъничко – за начина на предоставяне на тази информация на нашата 
интернет-страница,  като  отделните  рубрики  се  разделят  така,  че 
върху тях да се кликне и да може да се види текстът. Да възложим на 
администрацията да подготви информацията по този начин.

Колеги, подлагам на гласуване всичките тези предложения ан 
блок. Моля, гласувайте.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев, 
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова  
Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Предложенията се приемат.
Заповядайте, госпожо Нейкова. Имате думата.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  в  информацията,  която ще 

бъде предоставена на пресконференцията, във втория абзац, където е 
посочено,  че  сме  съобразявали  всички  наши книжа  и  принципни 
решения с Изборния кодекс и измененията и допълненията към него, 
предлагам  да  се  посочи  –  които  са  над  10  –  някои  от  тях 
непосредствено  преди  произвеждане  на  избори,  което  в  никакъв 
случай не следва да се възприема като оправдание или анализ на 
нормативната уредба и на законодателството, а това, че Централната 
избирателна  комисия  се  е  справяла  своевременно  с 
предизвикателствата, които са били пред нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 
беше едното предложение. 
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Заповядайте, господин Томов. 
ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  подкрепям 

предложението на  колежката  Нейкова.  Но искам да  направя  едно 
допълнение. Предлагам не да описваме бройката на измененията, а 
да включим конкретните изменения, които са гласувани през това 
време. Просто, за да бъдат информирани хората. Те сами могат да си 
ги преброят колко са. 

Предложението ми е да не се посочва броят, а да се посочват 
конкретно  измененията  по  време  на  нашия  мандат  в  изборното 
законодателство.  Да  бъде  просто  като  справка,  а  всеки  да  си  ги 
преброи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други 
предложения има ли? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване предложенията за изменение и 
допълнение към така предложения, гласуван вече като съдържание 
текст. Първото предложение по реда на тяхното постъпване, беше от 
госпожа Нейкова.

Колеги, подлагам го на гласуване.
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Катя  Иванова, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Метин  Сюлейман, Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  
Томов);  против  –  6  (Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  
Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  
Цветославова Цанкова-Стефанова,). 

Колеги, това предложение беше прието.
Затова,  господин  Томов,  Вашето  предложение,  което  е 

алтернативно, няма да бъде подложено на гласуване.
Заповядайте, господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Не  знам  защо  го 
възприемате  като  алтернативно.  Аз  приемам  предложението  на 
колежката  Нейкова  и  гласувах  за  него.  Моето  е  по-скоро 
предложение  за  допълнение  към  това,  което  госпожа  Нейкова 
предложи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест,  след 
текста на госпожа Нейкова да има и такъв текст.

Ще го подложа на гласуване.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз,  госпожо председател,  поисках 

думата  за  обяснение  на  отрицателен  вот.  Процедурата  малко  се 
обърка.

Гласувах  против  така  направеното  предложение,  защото 
докладът  –  доклад  условно  го  наричам  –  това  е  виждането  на 
председателя  на  настоящия  състав  на  Централната  избирателна 
комисия  за  работата  на  петгодишния  ни  мандат.  Считам,  че 
обективно  отразява  работата  и  редакционни  промени  с  оглед 
общественоизвестни факти, да,  факт е, че законодателството беше 
променяно.  Не  виждам  по  какъв  начин  допринася  за  отчета  на 
комисията и това, което е предложено от председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 
беше обяснение на отрицателен вот.

Заповядайте за изказване, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Госпожо  председател,  аз 

само с оглед на обстоятелството, че Вие предложихте тази форма на 
отчет в предходно заседание, като беше поставено на обсъждане от 
членовете на ЦИК и считам, че това е отчет не само на председателя 
на комисията, който, разбира се, ще го поднесе на медиите, а и на 
цялата комисия.

Така  че  считам  за  правилно  и  редно,  ако  някой  колега  в 
момента има предложение за допълване, да го направи. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 
госпожа Матева.

Колеги, подлагам на гласуване и второто предложение – на 
господин Томов. Аз неправилно съм го разбрала като алтернативно 
на  предложението  на  госпожа  Нейкова.  То  всъщност  е  като 
допълнение. 

Така че, колеги, подлагам на гласуване и предложението на 
господин Томов.

Моля, гласувайте.

Гласували 22 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Катя  Иванова, Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов);  против  –  11  (Георги 
Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева). 

Предложението не се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, предлагам ви нова точка в 

дневния ред – Заявление за достъп до обществена информация от 
Мартин  Димитров  Димитров  и  Петър  Владиславов  Славов  – 
народни представители от 43 Народно събрание. Не, извинявам се, 
тук по този заявление, не са в това качество, а просто в личното им 
качество са подали заявление за достъп до обществена информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, предлагам това да бъде нова точка – т. 1а – в дневния ни ред.

Колеги, подлагам на гласуване новата точка, а когато стигнем 
до тази точка, ще се публикува във вътрешната мрежа.

Моля, гласувайте включването на точката в дневния ред като 
нова точка – т. 1а. Заявление по ЗДОИ.
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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,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.
Уважаеми колеги, приехме допълнителната точка в дневния 

ред.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Докладчик е  господин Арнаудов. 
Упълномощавам  госпожа Солакова да води заседанието.
ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Заповядайте,  господин 

Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: В Централната избирателна комисия е
постъпило   писмо  с  вх.  №  ЦИК-14-3  от  18.03.2019  г.  на 

Централната  избирателна  комисия  от  кмета  на  община  Гърмен, 
област  Благоевград,  за  разрешаване  на  достъп  до  запечатано 
помещение, намиращо се в мазето на административната сграда на 
община Гърмен, в което се съхраняват изборни книжа и материали 
от националния референдум през 2013 г., от произведените избори 
за  членове на  Европейския  парламент през  2014 г.  и  изборите  за 
народни представители през 2014 г. и 2017 г.

Достъпът  до  помещението  е  необходим  във  връзка  с 
освобождаване  на  място,  изтичане  срока  на  съхранение  и 
необходимостта  от  извършване  на  експертиза,  научно-техническа 
обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ – Благоевград на 
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изборните  книжа  и  материали  от  националния  референдум  през 
2013 г. и изборите за народни представители през 2014 г.

Достъпът до помещението ще бъде осъществен при спазване 
изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с 
него  подзаконови  нормативни  актове,  определяне  на  книжата  за 
постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в 
отдел  „Държавен  архив“  –  Благоевград,  както  и  унищожаване  на 
неценни документи, за което ще бъде съставен акт.

В  тази  връзка  съм  изготвил  проект  на  решение,  което  се 
намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали под № ПР-
5140,  с  което  им  разрешаваме  да  бъде  отворено  запечатаното 
помещение  с  цел  извършване  на  експертиза,  научно-техническа 
обработка и предаването на книжата и материалите от националния 
референдум през 2013 г. и изборите за народни представители през 
2014 г. в отдел „Държавен архив“ – Благоевград.

Стандартно  решение,  което  подлежи  на  обжалване  в 
тридневен  срок  пред  Върховния  административен  съд  чрез 
Централната избирателна комисия.

Моля да го гласуваме.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, колега Арнаудов.
Колеги, чухте проекта на решение. Ако нямате коментари и 

въпроси, подлагам го на гласуване.
Моля, 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, Йорданка  
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов); 
против – няма.

Решението се приема.
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Решението има № 5172-ЕП/НС.
Моля, продължете докладите си,  господин Арнаудов.
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо по електронна поща с вх. 
№ НР-14-1\1 от 18.03.2019 г. от кмета на община Димитровград, за 
разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение,  намиращо се  в 
административната  сграда  на  община  Димитровград,  в  което  се 
съхраняват  изборни книжа и материали от произведени избори за 
президент  и  вицепрезидент  на  републиката  и  национален 
референдум през 2016 г. Достъпът е необходим с цел отстраняване 
на повреда на парната инсталация – теч, застрашаващ съхранението 
и целостта на книжата и материалите, подлежащи на съхранение.

В тази връзка съм подготвил решение, което се намира във 
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание 
под № ПР-5140, с което им разрешаваме достъпа до запечатаното 
помещение с цел отстраняване на повреда на парната инсталация – 
теч,  застрашаващ  съхранението  и  целостта  на  книжата  и 
материалите, подлежащи на съхранение.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват 
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от 
Решение  №  4387-НС  от  2  март  2017  г.  на  ЦИК  от  комисия  от 
длъжностни лица,  определена  със  заповед  на  кмета  на  общината. 
След извършване на ремонта то да се запечата по реда на същото 
решение.

Отново стандартно решение.
Моля да го гласуваме. 
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, колега Арнаудов.
Колеги, чухте предложението за проект на решение. Имате ли 

въпроси, коментари? Няма.
Режим на гласуване.
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Гласували 23 членове на ЦИК: за – 23 (Александър Андреев, 
Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 5173-ПВР/НР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Арнаудов, за следващия Ви доклад.
БОЙЧО АРНАУДОВ: В Централната избирателна комисия е 

постъпило  писмо с вх. № ЦИК-14-2\1 от 18.03.2019 г. от кмета на 
община  Якимово,  област  Монтана,  за  разрешаване  на  достъп  до 
запечатано помещение, намиращо се в административната сграда на 
община Якимово, в което се съхраняват изборни книжа и материали 
от  националните  референдуми през  2013  г.,  2015 г.  и  2016 г.,  от 
произведените  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от 
Република  България  през  2014  г.,  от  изборите  за  общински 
съветници  и  кметове  през  2015  г.,  от  изборите  за  президент  и 
вицепрезидент  на  републиката  през  2016  г.  както  и  изборите  за 
народни представители през 2017 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане 
срока на съхранение и необходимостта от извършване на експертиза, 
научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ 
–  Монтана  на  изборните  книжа  и  материали  от  националния 
референдум през 2013 г.

В  тази  връзка  съм  изготвил  проект  на  решение,  което  се 
намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали под № ПР-
5141, с което разрешаваме отварянето на запечатано помещение с 
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цел  извършване  на  експертиза,  научно-техническа  обработка  и 
предаване  на  изборните  книжа  и  материали  от  Националния 
референдум през 2013 г. в отдел Държавен архив – гр. Монтана.

Отново стандартно решение.
Моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Арнаудов.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни  проект  на 

решение.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев, 

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

Решението се приема.
Решението има № 5174.
Господин Ивков, вие имате доклад по т. 1 също. Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, постъпило е искане с вх. № НР-

14-6 от 18.03.2019 г. за отваряне на запечатано помещение, в което 
се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от  произведения  през 
2013 г. референдум. Искането е от община Вълчедръм. Постъпило е 
по електронната поща, а е дошло и като писмо. То е от кмета на 
община Вълчедръм Иван Барзин.

Предложил  съм  стандартен  отговор,  че  не  е  необходимо 
решение  в  този  случай,  ако  в  помещението  се  съхраняват  само 
книжата от референдума.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Ивков.
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Колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова  
Цанкова-Стефанова,  Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румен  
Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  
Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.
Колеги, докато публикуват актуализирания дневен ред, нека 

да продължим с точка втора.

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади по дела, жалби и сигнали и административно-

наказателни преписки.
Първи докладчик е  госпожа Сидерова. Заповядайте, госпожо 

Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  за 

представителството  на  вчерашното  заседание  по  адм.  д.  № 
170/2018 г.  на  Великотърновския  административен  съд,  с  което 
общински съветник от Лясковец, на който предсрочно са прекратени 
пълномощията  от  Общинска  избирателна  комисия,  след  което 
решението  за  прекратяване  е  отменено  от  Върховния 
административен съд  заради липса на  доказателства,  че  е  спазена 
процедурата за вземане на решението и с изрични указания, че би 
следвало да  се  прекратят  пълномощията  не  по чл.  30,  ал.  4,  т.  8, 
както е посочено в решението на ОИК, а по чл. 30, ал. 4, т. 10 от 
ЗМСМА,  след  което  общинският  съветник  е  подал  молба  за 
предсрочно прекратяване на пълномощията и е поискал да му бъдат 
изплатени като обезщетения възнагражденията, които са получавали 
общинските съветници за периода 15 август – това е датата, на която 
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е прието решението за предсрочно прекратяване на пълномощията – 
до 31 декември 2017 г. в общ размер 2 300 лв., без да е разпределил 
и без да има конкретна претенция по месеци. Поискал е  2000 лв. 
обезщетение  за  неимуществени  вреди.  Тоест,  това,  че  е  изпитвал 
неудобство, притеснение, изживял е негативни преживявания, бил е 
посрамен,  тъй  като  е  известна  личност  в  градчето.  Поискал  е  и 
200 лв. мораторна лихва, като мораторната лихва е претендирана за 
периода 15 август – 31 декември 2017 г. 

И така, на това заседание беше представена последната поред 
експертиза,  а  именно икономическа  експертиза,  предмет на  която 
беше изчисляване на мораторната лихва от 15 август до 31 декември.

Освен това бяха приети представените от Общински съвет – 
Лясковец, писмо, в което е описано подробно участието на ищеца по 
делото  в  заседания  от  2015  г.,  от  възникване  на  мандата,  до 
прекратяване на правоотношението като общински съветник, както 
и протоколи към него.

По  представените  писмени  доказателства  възразих,  че 
протоколите от заседанията на Общинския съвет не могат да бъдат 
доказателство, тъй като са неотносими към предмета на спора.

По  отношение  на  икономическата  експертиза  не  съм  я 
оспорила,  но  казах,  че  тя  е  неотносима  към  предмета  на  спора, 
доколкото се иска лихва върху суми, по които не би могло да тече 
лихва,  доколкото  падежът  им  е  много  по-късно.  А  съгласно 
правилника  на  Общинския  съвет  падежът  за  всяко  едно  от 
възнагражденията е до 15-то число на следващия месец.

Премина се към пледоария. Пледирах, като изцяло заявих, че 
поддържам от  името  на  комисията  представения  отговор.  Отново 
поддържам  искането  да  се  прекрати  като  недопустимо 
производството,  първо,  но  алтернативно  съм  длъжна  да  взема 
становище и по основателността на иска. 
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Може би има съвсем малка разлика от това, което по други 
дела го има, защото съм го добавила още в самото начало. Твърдя, 
че не може да се получава такова обезщетение, изрично заявих, че 
няма  основанията  на  Закона  за  отговорността  на  държавата  и 
общините за  вреди,  нанесени на  граждани,  както и на  чл.  205 от 
АПК, тъй като в АПК има специален текст, който казва, ако няма 
основание  по  ЗОДОВНГ,  може  по  този  текст  да  се  води 
обезщетение,  тъй  като  няма  акт  на  Централната  избирателна 
комисия  по  отношение  на  прекратяване  на  пълномощията  на 
общински  съветник  и  освен  това,  че  е  изцяло  извън  нашата 
материално-правна  компетентност  като  Централна  избирателна 
комисия. В тези случаи компетентността е изцяло на .общинските 
избирателни комисии по контрола на административните съдилища.

Другото, не се следва обезщетение и не може да се говори за 
това,  че  е  претърпял  вреди,  тъй  като  такова  възнаграждение 
Общинският съвет може да даде само, ако има насрещна престация, 
участие в заседание на комисии и в заседания на Общинския съвет. 
Единственият случай според мен в нашето законодателство, когато 
се предвижда такова изключение от общия случай, е Кодексът  на 
труда,  който  с  изричен  текст  е  приел,  че  на  работник,  който  е 
незаконно уволнен, се полагат шест работни заплати. Но тъй като в 
дадения случай няма изричен текст, на общо основание не може и да 
се дължи, казах, че това са само опорните точки и помолих, както и 
ищеца апропо, за  писмена защита.  Имаме седмодневен срок,  след 
като ищецът си представи писмената защита.

Аз ще напише всичко това отново, ще вземем протокола от 
заседание  и  следващата  комисия  вече  ще  преценява  дали  да  го 
одобрява  или  не.  Мисля,  че  е  хубаво  да  се  изпратят  писмени 
бележки от името на Централната избирателна комисия.

Нарочно наблегнах и на законодателството и че това не може 
да се …. И реално ще се стигне до неоснователно обогатяване. Това 
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са първите случаи и както колегата Иванова го е изложила същото 
съображение,  за  да  може  да  прекъснем  тази  неправилна  и 
противозаконна  практика,  която  се  опитват  някои  съдилища  да 
създадат в момента.

Това е, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо  Сидерова.  Колеги,  имаме  ли  въпроси?  Докладът  беше 
изчерпателен.

Следващ  докладчик  е  госпожа  Иванова.  Заповядайте, 
госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа 
в  папка  с  моите  инициали  е  качен  проект  на  касационна  жалба 
срещу решение на Административен съд – Пловдив, по адм. дело № 
1172/2018 г. Аналогична касационна жалба е изготвена и по другото 
дело на Административен съд – Пловдив, а именно № 1108/2018 г. 

Казвам „аналогична“. Изложени са почти същите аргументи, 
поради което не е качен проектът. Предлагам ви в този вид същата 
да бъде подписана и да бъде насочена за администрирането й чрез 
Административен  съд  –  Пловдив,  до  Върховния  административен 
съд на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля да се запознаете с текста.
Имате ли коментари, предложения? Не виждам.
Запознайте се, колеги. По-дълъг е тестът – 9 страници. Моля 

да ги прочетете.
Виждам, че колегите са се запознали, защото в момента не 

четат  текста.  Затова,  колеги,  аз  подлагам  на  гласуване  така 
направеното ни предложение.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  
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Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.
Последен  докладчик  е  госпожа  Бойкинова.  Заповядайте, 

госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, вчера осъществих 

процесуално представителство пред Административен съд – София–
град, във връзка с образуваното дело от Мартин Димитров и Петър 
Славов, производство по чл. 257 от АПК, свързано с осигуряването 
на машините за гласуване във всички видове избори.

Въпреки измененията в Изборния кодекс те си поддържаха 
исковата  молба.  Аз  поддържах  становището  на  Централната 
избирателна  комисия  за  недопустимост  на  предявените  искове, 
както и взех становище по основателността, като съдът каза, че ще 
се произнесе по допустимостта и основателността с решение след 
законовия срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.

Уважаеми колеги, продължаваме с  точка трета от дневния 
ред:

3. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Иванова.
Упълномощавам  госпожа  Солакова  да  води 

заседанието. 
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  връщам  на  доклад 

преписка, която ви докладвах в заседание на комисията на 12 март. 
Става  дума за  писмо с  вх.  № ЕП-03-1/13  от  11.03.2019 г.  Това  е 
писмо от Постоянното представителство на Република България към 
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Европейския съюз относно доклада от заседание на работна група 
„Общи въпроси“. Към днешна дата са постъпили  в превод седемте 
броя приложени към същото писмо документи. 

Аз ви ги докладвам за сведение, тъй като считам, че те не 
касаят пряко дейността на Централната избирателна комисия. Тя е 
само един от адресатите на това писмо, а всъщност касае държавите-
членки, като обръщам внимание за тези колеги, които желаят да се 
запознаят  подробно  с  материалите,  за  превода  на  документа, 
озаглавен  „Избирателен  закон  –  бъдещи  действия“  и  взетото 
решение по време на срещата на КРП на 15 март. 

Докладвам ви го за сведение.
Имам и още едно писмо. То всъщност не е писмо.
Колеги,  постъпило  е  едно  запитване  в  Централната 

избирателна комисия с вх. № ЕП-06-2 от 18.03.2019 г. от господин 
Тихомир Колев, кметски наместник в с. Малка Смолница, община 
Добричка  относно провеждане на спортно мероприятие. 

С  писмото същият  ни уведомява,  че  на  25 май в  селото  е 
предвидено  провеждане  на  спортно  мероприятие  –  прескачане  на 
препятствия с коне – към Българската федерация по конен спорт. В 
селото имаме изграден пясъчен манеж и през последните две години 
сме  направили  много  подобрения  и  в  резултат  на  това 
кандидатствахме и бяхме одобрени за провеждането на национален 
турнир. 

Неговият  въпрос  е:  „Моля  за  ваш  отговор  можем  ли  да 
продължим  с  организирането  на  мероприятието,  въпреки  че 
провеждането му съвпада  с  деня  за  размисъл преди европейските 
избори“.

Колеги, моето предложение като докладчик по делото, което 
аз  не  съм  написала  писмено,  защото  е  възможно  да  възникнат 
обсъждания в тази връзка, е да отговорим на кметския наместник на 
селото,  че  по принцип няма нормативно установена  пречка  те  да 
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продължат с  организацията  на  мероприятието,  както  и  същото да 
бъде проведено на 25 май, независимо, че това е предизборен ден, 
стига  това  мероприятие  да  има  чисто  спортен  характер,  като 
предлагам съвсем общо да посочим на кметския наместник, че при 
произвеждането  му  все  пак  трябва  да  се  съблюдават  стриктно 
ограниченията на Изборния кодекс и неговите вменени задължения 
по  ЗМСМА  във  връзка  с  обстоятелството  и  правомощията  ми  в 
предизборния ден.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги, 
чухте  поставения  въпрос.  Най-вероятно  такива  тепърва  ще  се 
поставят. Чухте и предложението за отговор на колегата Иванова.

Имате  ли  коментари,  предложения?  Ако  нямате,  в  този 
смисъл, ако сте съгласни да го изготви като отговор, подлагам го на 
гласуване. Режим на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, 
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против 
– 1 (Мария Мусорлиева). 

Предложението се приема.
За  обяснение  на  отрицателен  вот  иска  думата   госпожа 

Мусорлиева. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: С цялото ми уважение и перфектно 

предложения  отговор  от  колегата  Иванова,  имам  по-принципно 
предложение.  Отговори  на  такива  въпроси  да  бъдат  оформяни  – 
имахме и протоколно решение от преди – от двама колеги и след 
това да бъдат гласувани, а не да бъдат на фона на важните неща да 
бъдат обсъждани в зала. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 
госпожа Мусорлиева.

Колеги,  преминаваме  към  следващ  докладчик  –  господин 
Андреев.

Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали за днешно заседание е 
качен отговорът, който получихме от кмета на община Хасково във 
връзка със сигнала, който беше постъпил в Централната избирателна 
комисия от председателя на ОИК – Хасково, в който твърдеше, че е 
заключена без знание на Общинската избирателна комисия стаята, в 
която  се  съхраняват  материалите  и  компютърът  на  Общинската 
избирателна комисия, без да е уведомена Общинската избирателна 
комисия и без съответно да им е осигурен достъп, за да могат да си я 
получат. 

В тази връзка  аз  ви предлагам да погледнете  писмото,  тъй 
като  видно  от  самото  писмо  и  за  разлика  от  това,  което  беше 
споменато  в  писмото  –  сигнал  на  председателя  на  Общинска 
избирателна  комисия  –  Хасково,  тук  в  хронологичен  подход  са 
изложени начинът, по който е осигурен достъпът за това помещение, 
защо  е  било  предоставено  това  помещение  на  Общинската 
избирателна комисия, а именно това е било месец януари 2018 г. за 
извършването на дейностите във връзка с частичния избор за кмет 
на кметство Криво поле, че това не е основното помещение, в което 
осъществява своята дейност Общинската избирателна комисия, дори 
съгласно решение на Общинска избирателна комисия помещението, 
в  което  те  заседават,  е  съвсем  различно  от  това  и  де  факто  би 
следвало там да се съхранява и цялата документация на Общинската 
избирателна комисия. 
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Тоест, представените пред Централната избирателна комисия 
сведения  не  съответстват  на  това,  което  е  дадено  от  община  – 
Хасково.

В тази връзка моето предложение е с едно писмо да изпратим 
до председателя и до Общинската избирателна комисия това писмо, 
а сигналът да остане за сведение.  

Допълнително,  тъй  като  беше ангажирана  и  местна  медия, 
която е в Хасково, а именно репортерът на БТВ, предлагам с копие 
също да бъде изпратен отговорът и до него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Андреев.

Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените 

предложения.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, 
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  – 1  (Ивайло 
Ивков). 

Предложението се приема.
 Следващ  докладчик  е  господин  Баханов.  Заповядайте, 

господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-22-7 от 

14.03.2019  г.  по  електронната  поща  на  Централната  избирателна 
комисия е постъпило писмо от госпожа Нели Ганчева с посочен е-
mail. Тя ни задава въпроса: „Здравейте, как мога да стана общински 
съветник  самостоятелно?  Колко  гласа  са  ми  нужни?  Каква  е 
процедурата? Благодаря.“ 
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Изготвил  съм  един  отговор,  който  е  съгласуван  с  втори 
колега  от  комисията  съгласно  наше  решение  –  ръководителят  на 
група  „Въпроси  и  отговори“  –  господин  Сюлейман.  Качен  е  във 
вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали.  Можете  да  го 
погледнете. Приемам забележки и допълнения относно отговора на 
потенциалния  кандидат  за  общински  съветник,  така,  както  се 
разбира от писмото на госпожата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Баханов.

Уважаеми колеги, има ли коментари, въпроси? Не виждам.
Подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 ((Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков,  
Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин 
Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Колегата Нейкова е тук, но не е гласувала или системата не я 
е отчела. Ако може, да гласуваме още веднъж.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, прегласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 
Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева);  против – няма.

Предложението се приема.
Моля, продължете с докладите си,  господин  Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, както на предходно 
заседание  докладвах,  с  вх.  №  ПВР-09-63  от  06.03.2019  г.  От 
Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, е постъпило писмо 
в  Централната  избирателна  комисия  по  прокурорска  преписка  № 
584/2018 г., в което следовател от Софийска градска прокуратура по 
това досъдебно производство желае да му предоставим информация 
за 297-ма секция в Цюрих, Конфедерация Швейцария: какъв е бил 
броят  на  вписаните  в  списъците  –  основен  и  допълнителен  –  на 
гласувалите  лица,  какъв  е  бил  общият  брой  на  преброените  след 
гласуването  бюлетини,  констатирани  ли  са  разминавания  между 
броя  на  гласувалите  по  списък  и  броя  на  преброените  след 
гласуването бюлетини и дали са констатирани данни за преправяне 
на изборни резултати.

Беше ни дал тридневен срок, но тъй като служителят от ЦИК, 
който отговаря за архива, отсъстваше, срокът го удължихме до сега. 
Изпращаме  му  едно  придружително  писмо,  че  им  изпращаме 
заверено  копие  от  протокола  на  СИК-№  297  –  гр.  Цюрих, 
Швейцария,  за  гласуване  при  произвеждане  на  национален 
референдум на 6 ноември 2016 г., в който протокол считам, че се 
съдържат изчерпателни данни относно исканата от тях информация.

Това е моето мнение за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изготвения отговор 

и приложенията.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  



24

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов); 
против – няма.

Предложението се приема.
Благодаря.
Заповядайте  за  последен  доклад  от  Вас,  мисля,  господин 

Баханов.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Предпоследен,  госпожо  председател. 

Благодаря.
Уважаеми колеги, на предходно заседание отново докладвах 

писмо с вх. № НС-09-1 от 08.03.2019 г. от Окръжна прокуратура – 
Пловдив,  Следствен  отдел  –  Окръжен.  Следовател  Ралев  желае 
Вашето  разпореждане,   госпожо  председател,  да  им  изпратим  в 
оригинал основния списък на избирателна секция № 147 в Бургос – 
Испания,  както  и  допълнителния  такъв  на  същата  избирателна 
секция  ведно  с  декларациите,  които  се  попълват  от 
гласоподавателите,  дошли  да  гласуват  в  деня  на  изборите  – 
25.03.2017  г.,  но  нефигуриращи  в  основния  избирателен  списък. 
Желаят спешност.

Свързах  се  съгласно  определение  на  Централната 
избирателна  комисия  и  краткия  срок,  който  ни  беше  даден, 
разбрахме се и днес са изготвени отговорите, тъй като уточнихме по 
телефона  дали  касае  конкретно  лице.  Беше  поет  ангажимент  от 
въпросния следовател, че до понеделник ще ни информират дали е 
за конкретно лице, ако не – всичките.

Така  че  съм  подготвил  абсолютно  всичките  декларации, 
списъци от тази избирателна комисия в гр. Бургос – Испания, които 
да им бъдат изпратени.

Пак  подчертавам,  че  са  заверени  от  администрацията  на 
Централната избирателна комисия, като в отговора е посочено, че, 
ако  желаят,  с  оригиналите  могат  да  се  запознаят  на  място  в 
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Централната избирателна комисия при посочен телефон, адрес и е-
mail.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 
господин Баханов.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  този  отговор  до  Окръжна 
прокуратура – Пловдив, Окръжен следствен отдел.

Моля, гласувайте.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.
И за последен Ваш доклад,  господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

докладвам  писмо  с  вх.  №  ЦИК-09-52  от  15.03.2019  г.  до 
председателя на ЦИК. Това е информация от Милена Радославова, 
главен  юрисконсулт  в  Дирекция  „Администрация“  и  Веселина 
Тихолова  –  главен  експерт  ИКТ  в  Дирекция  „Администрация“ 
относно  справки  в  регистъра  на  населението  „Национална  база 
данни“.

Информират председателя на комисията  госпожа Алексиева, 
че  във  връзка  с  наше  протоколно  решение  на  ЦИК  №  543  от 
20.06.2017 г., с което на същите е възложено да извършват справки в 
регистъра за населението „Национална база данни „Население“ от 
03.06.2017 г. с достъп до базата, ни информират, че за периода 13.02 
– 14.03.2019 г. има едно постъпило искане за извършване на справка 
в  регистъра  на  населението  „Национална  база  данни „Население“ 
съгласно искане от госпожа Севинч Солакова, секретар на ЦИК, по 
преписка ЕП-22-14 от 14.03.2019 г., която справка е била направена 
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от  въпросните  двама  служители  на  Централната  избирателна 
комисия и по указания на искащия справката за извличане на данни 
за посочено конкретно лице – Елена Борисова – относно издаване на 
удостоверение за липса на пречки за избираемост в местни избори 
във Федерална Република Германия. Подписано е.

Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.
Уважаеми колеги, с това давам 20-минутна почивка.

(след почивката)

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

Колеги, на т. 3 сме – „Доклади по писма“.
Първи  докладчик  в  зала  е  господин  Ивков.  Заповядайте, 

господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЕП-

22-15 от 18.03.2019 г. Пита ни  господин Керефин по електронната 
поща. На 26 май ще бъде на екскурзия във Варшава, има ли вариант 
да гласува там, какво трябва да направи предварително.

Отговорът се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 
инициали. Можеше да бъде в много други варианти, по-дълъг, още 
по-къс. Предлагам ви този вариант.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Чета:  „Във  връзка….“  –  махам  общия 
текст – „…Ви уведомяваме, че ще можете да упражните правото си 
на  глас  в  секция,  която  ще  бъде  разкрита  в  посолството  на 
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Република  България  във  Варшава,  като  попълните  декларация  по 
образец, която ще ви бъде предоставена на място.“

Мисля,  че  е  излишно  за  този  човек  в  този  случай 
информацията,  че  може  да  подаде  заявление,  че  има  право  да 
гласува и т.н.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Да, с 
оглед конкретния казус – да.

Колеги, имате ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване този отговор.
Гласували  17  членове на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против 
– няма.

Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик –  господин Райков.
МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  докладвам  ви  две  писма  във 

връзка с писмата, които изпратихме до български институции, които 
да  подпомогнат  машинното  гласуване  във  връзка  с  неговото 
одитиране и сертифициране. 

Получили сме писмо с вх. № ЕП-00-29 от 18.03.2019 г., което 
предлагам за сведение. Това е от Държавна агенция Метрологичен и 
технически надзор, в което отговарят, че не могат да ни помогнат в 
дейността.

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-00-20 от 18.03.2019 г. Това 
е от Българския институт по стандартизация, който пък ни насочва 
към Изпълнителна агенция „Служба по акредитация“. Отговарят, че 
не могат да извършат одит и сертификация.

Докладвам го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
господин Райков, както на миналото заседание, така и тук, аз правя 
следния коментар. Макар че писмата са изпратени до съответните 
органи с копие до министър-председателя, то отговорите са само до 
нас.  Затова,  както и на предходното заседание,  аз  предлагам тези 
писма да бъдат изпратени до министър-председателя за информация.

Говоря за онези писма, при които няма копие.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували  13  членове на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.
Следващ докладчик е  госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

07-45 от 13.03.2019 г. Това е покана от Международния център за 
обучение и изследване на изборите към Националния избирателен 
институт  на  Мексико,  за  участие  в  международен  специализиран 
курс  „Социални  медии,  предизборни  кампании  и  информирано 
гласуване“.  Обучението ще се проведе от 27 до 31 май 2019 г.

Ние сме в изборен период. Затова го докладвам за сведение.
Но  мисля  да  ви  предложа  да  изпратим  писмо,  с  което  да 

благодарим и да обясним по какви причини не можем да приемем 
поканата, тъй като поканата е с поемане на разходи, за да знаят, че 
няма да има наш член.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 
госпожа Цанева.

Колеги, чухте предложението. 
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Режим на гласуване.
Гласували  18  членове на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); 
против – няма

Предложението се приема.
Моля, продължете,  госпожо Цанева-
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № Е П-04-01/5 получихме в 

оригинал писмо от Министерството на външните работи, което ви 
докладвах на предходно заседание,  относно срещата на 21 март в 
Министерството на външните работи. 

Междувременно,  след  като  докладвах,  комисията  ми 
възложи,  свързах  се  с  Министерството  на  външните  работи, 
съобщих, че на тази среща няма да има възможност да присъства 
член  от  комисията  поради  встъпване  на  новата  и  че  веднага  ще 
направим връзка. Те ще ни изпратят информация как е преминала 
срещата и след това вече ще се подаде представител на Централната 
избирателна комисия.

Докладвам го за сведение.
С вх. № ЦИК-07-6/26 от 15.03.2019 г.,  а вчера пристигна и 

преводът,  по  електронната  поща  получихме  от  Европейската 
комисия  напомняне  за  5  април,  когато  в  Брюксел  ще  се  проведе 
симулационното упражнение във връзка с европейската мрежа, на 
което ще участват националните точки. Също се казва, че в отбора, 
така да се каже, в националния отбор могат да бъдат включен поне 
един представител от орган по киберсигурност и от изборен орган.

Но  тъй  като  това  вече  мина,  15-ти  беше  срокът  за 
регистрация. Не сме направили такава. 
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Аз мисля този доклад да го върна на последващо заседание, 
след като особено получим и информация от 21-ви, от проведената 
среща в Министерството на външните работи. 

Засега го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Цанева.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № ЕП-00-8/11 от 18.03.2019 г. ведно с превод с вх. № 
ЕП-00-8/12 от 118.03.2019 г., като това е писмо от  господин Горанов 
във връзка с изпълнението на договора за криптирания обмен, като 
се сочи, че на 15.03.2019 г. на контактната точка на ЦИК е изпратено 
писмо  до  съответния  мейл  съгласно  писмото.  Това  е  адресът  на 
контактната  точка  на  Австрия  съгласно  списъка  на  контактните 
точки,  публикуван  в  системата  circa.bc  с  информацията  за 
идентифицирането на лицата от списък,  получен на 13.03.2019 г., 
който съдържа 346 български граждани.

Колеги,  това  е  във  връзка  и  с  доклада  ми  от  предходно 
заседание по преписка с вх. № Е П-00-8/10 от 15.03.2019 г, с която 
ни  информират,  че  са  получени  данни  за  лица   от  Австрия, 
съответно са идентифицирани.

Припомням,  че ние изпратихме писмо до "Информационно 
обслужване" АД. Останалата част отложихме за работно обсъждане, 
предвид  което  ви  докладвам  информацията  за  сведение  –  че  са 
получени и съответно изпратени от контактната точка и в останалата 
част,   госпожо председател,  ще предоставя  и може би ще обърна 
внимание след това за работно обсъждане на ръководството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, припомням, че по докладна 

с  вх.  №  ЦИК-09-36  от  26.02.2019  г.,  където  бяха  направени 
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предложения и обсъждане на заседание на Централната избирателна 
комисия за проект на дневник за информацията относно достъпа до 
circa.bc. Ние го отложихме. Отново го докладвам сега за сведение. 
Ще го насока на вниманието на директора на Дирекция и евентуално 
към  ръководството  на  новия  състав  на  Централната  избирателна 
комисия.

Ако  има  някакви  други  предложения,  колеги,  правя  тези 
предложения,  понеже  чувам  оперативно  зад  микрофона,  че  има 
други  предложения.  Правя  го  с  оглед  изисканата  от  госпожа 
Алексиева  справка  за  неприключени  приписки,  с  които  сме 
запознати всеки един член от настоящия състав. И тъй като аз като 
докладчик  по  тези  преписки,  за  мен  не  са  приключили,  защото 
нямаме решение по някои от въпросите, които са обсъждани, моето 
предложение  е  да  бъдат  насочени за  запознаване  към евентуално 
новото ръководство  на  Централната  избирателна  комисия с  оглед 
функциите  на  председателя  за  разпределяне  и  приоритизиране  на 
преписките и организация на работа в комисията. 

Колеги, по преписки, които касаят работна група „Изборни 
въпроси“ и заседанието, което мисля, че днес се провежда, аз имам 
предложение да възложим на госпожа Тихолова, тъй като знаем, че в 
circa.bc се публикуват презентациите и материалите от тези срещи, 
да възложим на  госпожа Тихолова да следи за публикуването на 
всички материали, относими към работната среща днес и съответно 
да  изготви  доклад  и  информация,  която  да  предостави  на 
вниманието на комисията  с  оглед предприемането на необходими 
действия  и  взимане  на  решения  във  връзка  с  подготовката  на 
предстоящите избори за членове на Европейския парламент. 

Както предложите. Аз казвам какви са фактите по отношение 
на този въпрос.

Колеги, за да има коректност и яснота, предлагам да вземем 
протоколно решение, като възложим на госпожа Тихолова с оглед, 
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че към настоящия момент не сме одобрили форма на дневник със 
circa.bc,  тъй като по принцип преписките – давам пример,  две  от 
преписките,  които  ще  ви  докладвам,  са  по  резолюция  на 
председателя  –  да  възложим  на  госпожа  Тихолова  да  осъществи 
достъп  до  circa.bc  с  цел  извеждане  на  материалите,  които  са 
публикувани от срещата на 19.03.2019 г. на работна група „Изборни 
въпроси“ с оглед запознаване от комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, аз го подлагам на гласуване.
Гласували  19  членове на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов, 

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  
Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.
Колеги,  в  тази  връзка  обаче  искам  да  ви  уведомя,  че  по 

различни  преписки,  които  пристигат  в  Централната  избирателна 
комисия и касаят circa.bc, аз резолирам на докладчици и на госпожа 
Тихолова  със  задача  да  влезе  в  тази  платформа  и  да  изведе 
определена информация.

Колеги,  считам,  че  това  е  изцяло  в  рамките  на  моите 
правомощия и не следва да се взима протоколно решение по този 
въпрос.

Моля, продължете своите доклади,  госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  отново 

заявление с вх. № ЦИК-00-290 от 15.03.2019 г., което е от госпожа 
Красимира  Вълчева  Манолова,  директор  на  Дирекция 
„Администрация“ в Централната  избирателна  комисия,  с  което тя 
заявява  комисията  да  удовлетвори молба да  ни бъде  координатор 
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във връзка със съвместния проект с Държавна агенция „Електронно 
управление“.

Аз като докладчик днес разговарях с госпожа Манолова и се 
обединихме  върху  следното  предложение,  така  ще  си  направя  и 
доклада.  Госпожа Манолова си поддържа заявеното желание с оглед 
изложените  й  мотиви,  но  за  коректност  и  за  предприемане  на 
бъдещи  действия  ще  изготви  –  предлагам  да  й  възложим  –  до 
изготви отчет-доклад за всички дейности, които са свързани с този 
проект, който да поднесе на вниманието на комисията, като в този 
отчет или доклад, както си ги наименова, направи предложение и с 
това,  че  тя  е  и  директор  на  Дирекция  „Администрация“  с  оглед 
разпределението  на  функциите  на  работа  на  администрацията  и 
задачите  – кой да  заеме тази длъжност – и  да  представи  това  на 
вниманието на комисията. Тя ще си вземе съответните решения.

Докладвам го с тези предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.
Колеги, подлагам на гласуване тези предложения.
Гласували  20  членове на  ЦИК:  за  –  20 (Бойчо  Арнаудов, 

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

Предложението се приема.
Моля, продължете,  госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам преписка с вх. № 

ЦИК-07-114-138 от 15.03.2019 г., която е разпределена на мен и на 
колегата  Андреев  и  по  резолюция  на  председателя  за  справка  от 
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госпожа  Тихолова  –  изтегляне  на  съответния  текст  и  превод  за 
докладчиците и за вътрешна мрежа.

Преписката е от 15.03.2019 г. Аз ви я докладвах за сведение, 
тъй като ми беше предоставена в рамките на предходно заседание. 
Сега ви докладвам материала, който е изтеглен от госпожа Тихолова 
и е  преведен.  Това е  от circa.bc  Документът касае всички крайни 
срокове за изборите за Европейски парламент от държавите-членки 
за планиране на обмен на данни и току-що е бил качен в Групата по 
интереси и обмен на данни за изборите на Европейски парламент, 
като тук са крайните срокове за избори за Европейски парламент, за 
планиране  на  обмен  на  данни.  Има  за  всяка  държава-членка 
регистрация  на  гласоподаватели  или  регистрация  на  кандидати, 
период на предизборна агитация, изборен ден и прочее.

Моля да се запознаете. Към настоящия момент я докладвам 
по мое мнение освен за сведение и запознаване и за съобразяване 
при  бъдещи  действия  от  страна  на  Централната  избирателна 
комисия. Нямам друго предложение, като предлагам отново, както 
беше обсъждано на предходно заседание – да бъде поставен този 
материал в папката с всички материали, за да може комисията при 
необходимост  и  при  желание  от  членове  да  се  запознават  с 
информацията.

Докладвам вх. № ЦИК-07-114-139 от 15.03.2019 г. съответно 
с  превода  с  вх.  №  ЦИК-07-114-139  от  18.03.2019  г.  Отново  е 
разпределен  на  мен  и  на  колегата  Андреев  и  е  с  председателска 
резолюция до  госпожа Тихолова  за  справка,  изтегляне  на  файл  и 
предоставяне за превод след това да се предостави на докладчиците. 
Това отново е материал от circa.bc, като тук се касае до документ, 
уведомява  се  точката  за  контакт  на  ЦИК-България.  Документът 
касае  формуляри за  уведомяване на  двуезична  директива 93109 – 
немски  PDF=  Току-що  беше  качен  и  актуализиран  в  групата  по 
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интереси, обмен на данни за избори за Европейски парламент, като е 
представен формулярът.

Колеги,  аз  го  докладвам  за  сведение  и  запознаване  и  за 
приобщаване  към  преписката,  която  първоначално  докладвах,  а 
именно  с  която  бяхме  информирани  от  "Информационно 
обслужване" АД, че от Австрия са получени данни за 346 лица и бе 
обсъден съвместно и в този смисъл и съобразно доклада същият е 
предоставен  на  вниманието  на  директора  на  Дирекция  за 
предоставяне  и  по-нататъшни   действия  с  оглед  разпределяне  и 
обсъждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева. Имате ли други доклади,  госпожо Ганчева?

Уважаеми колеги, следващ докладчик е  господин Чаушев.
Заповядайте,  господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00-292 от 

18.03.2019 г.  сме получили информация от   господин Горанов от 
"Информационно обслужване" АД, които поддържат нашия сайт.

По  същество.  Във  вътрешна  мрежа  би  следвало  да  е 
публикувано  –  всъщност  става  въпрос  за  три  неща,  аз  ще  ви  ги 
прочета. 

1. Уведомяват ни, че на мястото вече е публикувано нашето 
лого в горната лява страна.

2. Уведомяват ни, че на интернет-страниците на РИК и ОИК 
не е направена промяна и продължава да се визуализира с герба на 
Република България.

3.Тъй  като  не  е  представено  лого  на  английски  език,  в 
английската  версия  на  интернет-страницата  на  ЦИК  все  още  се 
вижда гербът на Република България. 

„Моля ви да ни предоставите изписването на английски език 
и  съответно  алтернативна  форма  и/или  ръководство  за  визуална 
идентичност на логото, което ние бяхме получили.“
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Уведомяват  ни  на  следващо място,  че  имали  готовност  да 
публикуват логото на английски език в най-кратки срокове. 

По същество. Това, което е качено сега, в момента, както го 
гласувахме,  то  беше  взето  сега,  евентуално  подлежи  за 
допълнителни  промени  в  цветово  отношение.  В  тази  връзка 
въпросът е дали да продължим надолу по останалите страници. Аз 
казвам да продължим. Да продължим, като сме почнали от едното, 
да  продължат  надолу.  Другият  вариант  е  да  изчакаме  все  пак  за 
цялостна  визия.  Но  ще  изгубим  много  време.  Аз  предлагам  да 
продължим. Да намерим логото на английски език, то го има, и да 
предоставим ръководството  на  "Информационно обслужване"  АД. 
Те да продължат цялостната дейност по-нататък.

Предлагам това да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Чаушев.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували  19  членове на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов, 

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

Предложението се приема.
Моля, продължете, господин Чаушев.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Обърнете  внимание,  предлагам  сега,  в 

момента,  логото  е  минималистично,  със  знамето  и  писалката  –  в 
момента са в дисбаланс. Мисля, че в момента Указът е публикуван 
за 26-ти или не е публикуван. Предлагам това. Ако видите това как 
стои на тази страница, всички цветове вече са в синхрон и направо 
грейва абсолютно почни всичко при този тип цветове.
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Мисълта ми е, ако преценим, да качим това нещо „Избори за 
Европейски парламент 2019 – 26.05.2019 – гласувай, твоят избор е 
нашето бъдеще“ и страницата ще грейне. Определено ще грейне при 
този тип цветово решение и в началния правоъгълник. 

Евентуално, колеги, ако решите, да качим и за 26-ти вече това 
нещо, но можем да го оставим и за по-нататък. 

Засега е само предложение. Не знам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Чаушев. 
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  18  членове на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов, 

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

Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
 Господин Чаушев постави въпрос относно указа. Колеги, в 

медиите  се  появи  информация,  но  тя  е  на  страницата  на 
президентството

Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Солакова.
Уважаеми колеги,  докато бъде публикувана една преписка, 

господин Райков би искал да допълни своите доклади. 
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: В духа на писмата, които разпращаме до 

български  институции,  ангажирани  с  всевъзможни  дейности  по 
сертификация, одит, подпомагане за нашите машини, предлагам и в 
залата колежката Стефанова предложи да изпратим нарочно писмо 



38

до Българския институт по метрология, тъй като мисля, че сме го 
пропуснали.

Предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

изпратихме писмо до Българския институт по метрология. Очакваме 
отговор.  По  предложение  от  колега  в  петък  изпратихме  такова 
писмо.

МАРТИН РАЙКОВ:  Тоест,  още не  сме  получили отговор? 
Добре.

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

докладна  записка  от  госпожа  Манолова  с  вх.  №  ЦИК-00-54  от 
15.03.2019 г. за извършване на промяна по бюджета на Централната 
избирателна  комисия  във  връзка  с  предоставените  средства  на 
общините, средства за изплащане на възнаграждения на общински 
избирателни  комисии  за  заседания  и  дежурства  в  размер  на 
12 159 лв.

Предлагам да упълномощим председателя  госпожа Ивилина 
Алексиева да утвърди промяната в бюджета с тези трансфери, както 
и да изпратим писмо до министъра на финансите, за да го уведомим 
за промяната в бюджета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  17  членове на  ЦИК:  за  –  17 (Георги  Баханов, 

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.
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Благодаря. Моля продължете,  госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващата докладна записка 

от  госпожа Манолова  е  с  вх.  № ЦИК-09-53  от  15.03.2019  г.  е  за 
сторниране  на  обороти  по  сметка  на  Централната  избирателна 
комисия. Както е отбелязано в докладната записка, има натрупани 
кредити  и  обороти  по  сметката  на  Централната  избирателна 
комисия. Посочената справка за сторниране като приложение не е 
приложена, но такава справка за стойността на кредитните обороти 
може  да  се  направи  от  самия  проект  на  писмо  до  Дирекция 
„Държавно  съкровище“.  Виждате,  тя  е  в  размер  на  2 683,09  лв., 
които  представляват  възстановени  суми  от  отчетени  задгранични 
командировки през 2018 г.  в  размер на 846,15 лв.  и възстановени 
суми от  отчетени задгранични през  2019 г.  –  1 772,94 лв.  Имаме 
приход от рекламация от ЕКОНТ ЕКСПРЕС в размер на 64 лв..

Предлагам да изпратим това писмо до Дирекция „Държавно 
съкровище“ за сторниране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 
госпожа Солакова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  18  членове на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов, 

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

Предложението се приема.
Моля продължете,  госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е 

публикуван  сервизният  протокол  със  становище  за  бракуване  на 
дълготрайни материални активи, описани на отделни редове, както 
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виждате, от 14 март 2019 г. След това имаме протокол за прием и 
обезвреждане  на  отпадъци от  18  март  2019 г.  И двата  протокола 
имат съответен номер.

Предлагам  въз  основа  на  тези  два  протокола,  то  е  като 
продължение  от  дейността  на  инвентаризационната  комисия,  да 
приемем  протоколно  решение,  с  което  да  упълномощим  госпожа 
Алексиева,  председател  на  Централната  избирателна  комисия,  да 
подпише индивидуалните протоколи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова.

Колеги, има ли възражения? Не виждам.
Моля, гласувайте.
Гласували  18  членове на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов, 

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

Предложението се приема.
Моля,  госпожо Солакова, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с писмо 

от Министерство на финансите с вх. № ЦИК-04-61 от 06.11.2018 г. 
имаме  представена  докладна  записка  за  одобрение  на  доклада  и 
попълнен  въпросник  за  състоянието  на  системите  за  финансово 
управление и контрол за 2018 г. на ЦИК.

Ако сте се запознали, предлагам да одобрим така попълнения 
въпросник и да информираме Министерство на финансите, тъй като 
това  се  случва  по  електронен  път,  да  упълномощим служител  от 
администрацията  –  предлагам  финансовия  контрольор  Петранка 
Семерджиева – да изпрати тази информация по електронната поща.
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Входящият  номер  на  докладната  записка  е  ЦИК-09-55  от 
18.03.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Време  за 
запознаване, колеги.

Уважаеми колеги, мисля, че се запознахме. 
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, Кристина 
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева);  против  –   3  (Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,  
Камелия Нейкова). 

Предложението се приема. 
Моля продължете,  госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам на вашето 

внимание докладна записка ЦИК-09-47 от 13.03.2019 г. Преписката е 
докладвана от мен на 15.03.2019 г. Извинявам ви се за непрецизната 
редакция на протоколното решение, което ви предложих във връзка 
с  тази  докладна  записка.  Тя  е  относно  изплащане  на  суми  за 
представително облекло.

В тези връзка ви предлагам да приемем протоколно решение, 
с  което  на  първо  място  да  одобрим месец  декември като  база  за 
определяне размера на средносрочната месечна работна заплата за 
обществения сектор.

На  второ  място,  съгласно  Вътрешните  правила  на 
Централната  избирателна  комисия  на  основание  чл.  221,  ал.  3  да 
определим  1,5  като  размер  за  администрацията,  за  Централната 
избирателна  комисия  –  2,0  и  да  уточним  на  цялата  Централната 
избирателна комисия с оглед и изтичането на мандата изчислението 
да бъде пропорционално на времето на мандата. 
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Председателят  на  Централната  избирателна  комисия  да 
нареди  единствено  и  само  за  Централната  избирателна  комисия 
пропорционално  на  времето  на  мандата  и  за  цялата  година  за 
служителите от администрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз мога ли да попитам какво означава 

„пропорционално“. Половин панталон ще се носи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  пози въпрос  беше обсъждан  на  миналото заседание.  Сега 
прецизираме решението си от миналото заседание. 

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по тази докладна 

правя  единствено  и  само  предложение  за  администрацията  така, 
както определихме базата и размера съгласно Вътрешните правила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  предлагам  да  се  отложи  това 
гласуване и за администрацията. А днес единствено да подложим на 
гласуване отмяна на протоколното решение във връзка с облеклото 
от миналото заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Уважаеми колеги, разбира се, това решение би могло да се 
вземе и в последната секунда от мандата на тази комисия. Аз бих 
казала, че тогава няма да мога да разпиша определени документи. 
Моля да го имате предвид.

Уважаеми  колеги,  доколкото  виждам,  оттеглят  се  другите 
предложения.

Затова  аз  ще  подложа  на  гласуване  отмяна  на  взетото 
решение за членовете, колеги.

Моля, гласувайте.
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Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Може  ли,  госпожо  Солакова, 

извинявам  се,  Вие  бяхте  коректна  и  прецизна  с  доклада  си,  да 
повторите, за да мога да си формирам мнението как да гласувам – 
счетоводството  какво  е  отразило,  какво  е  казало  и  какво  е 
предложението по докладната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председателя,  аз  оттеглям 
предложението си.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Какво правим с тази преписка, колеги?
Уважаеми  колеги,  с  оглед  информацията,  получена  от 

счетоводството, се налага прецизиране на нашето решение. По един 
достатъчно детайлен начин  госпожа Солакова го предложи. 

Така че аз  подлагам на гласуване първото предложение на 
докладчика,  мотивирано  с  предоставената  информация  от 
счетоводството.

Моля, гласувайте.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя 
Иванова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Румен Цачев, Румяна  
Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);   против  -  3 
(Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-
Стефанова). 

Предложението се приема.
Имате ли още доклади,  госпожо Солакова? Заповядайте.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

писмото,  което  изпратихме до администрацията  на  Министерския 
съвет да ни предоставят имената на експертите, които могат да ни 
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подпомогнат  при  организирането  на  обществената  поръчка  за 
възлагане на машинно гласуване, доставка на машини за машинно 
гласуване,  беше  поставен  въпрос  от  администрацията  с  оглед 
намаления  състав  в  звеното по обществени поръчки,  могат  да  ни 
осигурят един експерт в областта на обществените поръчки и един 
IT-специалист. Но те ще се наложи, за да могат да се справят и със 
собствените си задължения, в извънработно време да работят много 
интензивно.  За  да  не  пречат  и  на  работата  на  Централната 
избирателна  комисия,  беше  поставен  въпросът  дали  ще  бъдат 
спазени условията от предишния път, когато ние сме възложили по 
сключен договор с определен размер на възнаграждението.

Предлагам ви да вземем протоколно решение възлагането да 
бъде при същите условия в частта на размера на възнаграждението 
на двама експерти от администрацията на Министерския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Иванка  Грозева,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цветославова 
Цанкова-Стефанова,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  Румяна 
Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  -  2 
(Мария Мусорлиева, Мартин Райков). 

Предложението се приема.
Само  за  сведение  ви  докладвам  вх.  №  ЦИК.13-1  от 

19.03.2019 г. от Печатницата на БНБ. Това е справка във връзка с 
хартията, използвана за отпечатване на бюлетините.

За сведение на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 

бяха Вашите доклади? 
Уважаеми колеги, приключихме с тази точка от дневния ред.
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Преминаваме към последна точка от дневния ред:
4. Разни.
Колеги, позволете ми да поставя на вашето внимание няколко 

въпроса и няколко доклада.
На първо място, колеги, в папка извън папките на отделните 

колеги, има файл PDF-формат „Заявление от ЦИК“. Колеги, това е 
подготвеният  проект  на  заявление  до  министъра  на  регионалното 
развитие  и  благоустройството.  Мисля,  че  успяхте  вече  да  се 
запознаете с него. Изготвен е от нашата администрация.

Имате ли коментари и предложения? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изпращане на това 

заявление.
Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, Камелия 
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Метин  
Сюлейман, Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева);  против  –  2  (Мария Мусорлиева, Мартин 
Райков). 

Предложението се приема.
Уважаеми колеги, отново извън папките на отделните колеги 

в PDF-формат виждате текст – проект на договор. С оглед взетото 
решение  на  предходното  заседание  на  ЦИК и  необходимостта  от 
прецизиране – прецизирането е в чл. 1 от договора относно срока и 
съответно  в  чл.  7  относно  възнаграждението  –  предлагам  ви 
сключването на този договор.

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
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Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във връзка с постъпили въпроси от членове 

на  Централната  избирателна  комисия  ви  моля  да  погледнете  във 
вътрешна  мрежа,  извън  отделните  папки  на  колегите,  PDF-файл, 
наименован „Информация“. Това е за сведение  колеги.

Колеги,  отново за сведение и запознаване има PDF-формат 
проект „Приемане-предаване“. Погледнете този файл, колеги.

Това са моите доклади.
Във връзка с т. 1а от дневния ред се оказа, че е необходимо 

събиране  на  допълнителна  информация,  за  да  може  Централната 
избирателна  комисия  да  вземе  своето  решение.  Администрацията 
работи по събирането на тази информация. Но, колеги, в рамките на 
днешния ден едва ли ще може тя да бъде пълна. 

Поради това, колеги, с това ще закрия днешното заседание на 
Централната избирателна комисия.

Свиквам следващото  заседание  утре,  сряда,  20.03.2019  г.  в 
10,30 ч.

(Закрито в 15,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева
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