ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 583
На 14 ноември 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Докладва: Метин Сюлейман
1.а. Доклад относно ACEEEO.
Докладва: Иванка Грозева
2. Доклад във връзка с A-WEB.
Докладва: Росица Матева
3. Писмо до Европейската комисия.
Докладва: Румяна Сидерова
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Румен Цачев
4.а. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Мария Бойкинова, Ерхан
Чаушев, Емануил Христов
4.б. Доклади относно съвместен проект с Държавната агенция
„Електронно управление“.
Докладва: Йорданка Ганчева
5. Доклади по писма.
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Докладват: Камелия Нейкова, Владимир
Пенев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева,
Бойчо Арнаудов, Росица Матева, Емануил
Христов
6. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладват: Метин Сюлейман, Таня Цанева,
Мария Бойкинова, Бойчо Арнаудов
7. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Георги Баханов, Ивайло Ивков и Катя Иванова.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 14 ноември 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т. 1.
Предложение до президента за насрочване на частични избори –
докладчик господин Сюлейман; т. 2. Доклад във връзка с A-WEB –
докладчик госпожа Матева; т. 3. Писмо до Европейската комисия –
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докладчик госпожа Сидерова; т. 4. Доклади относно искания за
изплащане на възнаграждения на ОИК с докладчик господин Цачев;
т. 5. Доклади по писма с докладчици госпожа Нейкова, господин
Пенев, госпожа Сидерова, госпожа Цанева, госпожа Солакова, аз и
госпожа Ганчева; т. 6.
Доклади относно постановления на
прокуратури с докладчик господин Сюлейман, и т. 7. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение
към така предложения ви дневен ред? – Много сте, колеги. Първи
беше колегата Арнаудов – заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да ме включите в т. „Доклади по
писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля вместо в т. „Писма“, да ме включите в
„Доклади относно постановления на прокуратури“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, включих ви,
госпожо Цанева.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да ме включите в отваряне на
запечатани помещения в община Свиленград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова т. 4.а.
МАРИЯ
БОЙКИНОВА:
И
за
прекратяване
на
административно-наказателно производство от областния управител
на област София град.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви в
доклади по постановления на прокуратури.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, да ме
включите в доклади по писма и доклад във връзка с проект с
Държавната агенция „Електронно управление“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека това да е т.
4.б. - Доклад относно проект с Държавната агенция „Електронно
управление“. Записах, госпожо Ганчева.
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Заповядайте, госпожо Матева, по-точно госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Грешката е вярна. Ако обичате, да
включите госпожа Матева в писма, а мен преди точка първа –
предлагам да гласуваме съобщението за състоялата се международна
конференция, за да може да бъде публикувано своевременно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах.
Други? – Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да включите доклад относно
АСЕЕЕО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека тази точка
бъде 1.а.
Господин Арнаудов?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Тъй като колегата Бойкинова ще
докладва същите неща в друга точка, може и мен да ме добавите там
- в т. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други? - Не
виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
няколко съобщения.
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На първо място, днес по обективни причини отсъстват
госпожа Мусорлиева, господин Андреев, господин Баханов,
господин Ивков и госпожа Иванова.
На второ място, в „Държавен вестник“, бр. 91 от 14 ноември
2017 г., е обнародван Указ № 230 на Президента на републиката за
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Любенец, община
Нова Загора, област Сливен, на 18 февруари 2018 г.
На следващо място, колеги, във вътрешната мрежа в моя
папка е публикувана преписка с вх. № ЧМИ-01-43 от 10.11.2017 г.
Колеги, администрацията на Президента на републиката ни изпраща
препис от Указ № 230 от 8 ноември 2017 г. на Президента на
републиката, с който указ президентът насрочва частичен избор за
кмет на кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен, на
18 февруари 2018 г.
Сега давам думата на госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, в моята папка за днешното заседание е проектът на
съобщение за проведената Международна конференция. Ще ви
помоля да го погледнете. Ако нямате някакви бележки и
предложения за изменение или допълнение, ви предлагам да бъде
изпратено като прессъобщение на медиите, да бъде публикувано на
страницата на Централната избирателна комисия, както и във
фейсбук профила на Централната избирателна комисия, заедно с
общата снимка с делегатите на конференцията, която е в същата
папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари по текста на прессъобщението? – Не
виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-15-386
от 9 ноември 2017 г. по електронната поща на Централната
избирателна комисия сме получили уведомление от Общинската
избирателна комисия – Велики Преслав, с което ни уведомяват, че
на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени
предсрочно пълномощията на кмета на кметство в с. Кочово,
община Велики Преслав, област Шумен.
Към това писмо е сканирана и изпратена цялата преписка.
Преписката в оригинал е постъпила в Централната избирателна
комисия на 13 ноември 2017 г., като в нея са приложени:
решение № 214 от 08.11.2017 г. на Общинската избирателна комисия
– Велики Преслав; протокол № 45 от 08.11.2017 г.; писмо от
Общинския съвет – Велики Преслав до ОИК – Велики Преслав,
както и препис-извлечение от смъртния акт на починалия кмет на
с. Кочово.
От приложената справка от община Велики Преслав се
установява, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Кочово,
община Велики Преслав, област Шумен, към дата 08 ноември
2017 г. е 751 лица, поради което кметство Кочово отговаря на
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изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ, с оглед което, уважаеми
колеги, аз правя предложение на основание чл. 463, ал. 4 от
Изборния кодекс да приемем решение, с което да предложим на
Президента на Република България да насрочи частичен избор за
кмет на кметство Кочово, община Велики Преслав, област Шумен.
В този смисъл съм подготвил и проект на решение, който е в
моята папка за днешното заседание под № 4888. Погледнете го, то е
стандартно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? – Не виждам коментари.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Колеги, това е Решение № 4913-МИ.
Колеги, подлагам на гласуване писмо до Президента със
стандартния текст и стандартните приложения.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема.
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Преминаваме към нова точка 1.а.:
1.а. Доклади относно конференцията с ACEEEO.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, в моята папка от днешна дата е качено пристигнало
по електронната поща писмо, заведено в Централната избирателна
комисия с вх. № ЦИК-07-55-68, а преводът му е най-отдолу с вх. №
ЦИК-07-55-70. Става въпрос за трима участници. Писмото е от
изпълнителния директор на Асоциация „Обединение на надеждите,
избори и демокрация в Западна Африка“. Трима колеги - нигерийци,
които бяха пристигнали в Аерогарата в София на 08.11.2017 г.
Писмото е изпратено по електронната поща в 12,36 ч.
В 10 ч. получихме обаждане от Гранична полиция на Летище
– София, и веднага се отправихме към Гранична полиция, като
носехме със себе си поканите, които сме изпратили на тримата
нигерийци, които бяха пристигнали в София. Междувременно
проверихме – същите нямаха резервация за хотел. Отидохме и се
срещнахме със Цветомир Танев и Иван Илчев. Колегите от Гранична
полиция ни обясниха, че лицата са с еднопосочен билет и няма да
бъдат допуснати до конференцията. Като същевременно ни
помолиха да им изпратим цялата кореспонденция и за останалите
нигерийци, които са поискали участие в конференцията. И съответно
ние ги помолихме, тъй като предстоеше конференцията, това да
стане тази седми.а
Поради това ви моля да гласуваме едно писмо: „Приложено
изпращаме ви списък на участниците, които са ни изпратени от
Централата на АСЕЕЕО“, както и поканите, които сме изпратили, а
също така и кореспонденцията, която сме имали съответно за
оказване на помощ при издаване на съответните визи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Първо, да ви кажа най-важното:
снимките са качени в моята папка от днешна дата с № ЦИК-00-484/4
– ниска резолюция. Моля да се запознаете.
Междувременно с входящи номера – ще изброя само
номерата: ЦИК-00-709, ЦИК-00-708, ЦИК-00-707, ЦИК-00-706
ЦИК-00-712 от 7-8 ноември. Това са отговори на официалните
покани, които изпратихме за присъствие или отказ от присъствие
поради заетост, на гостите на конференцията.
Другите неща, които са в моята папка, касаят доставчици,
фактури, договори, които аз съм докладвала. Сега предстои
окончателното разплащане и ако има нещо, което трябва да се
гласува, аз ще ви го докладвам, за да не губя време сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме с:
2. Доклад във връзка с A-WEB.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали следва да има документ, който е с
вх. № ЦИК-07-64-31 от 24 октомври 2017 г. Припомням ви, че на
Третото общо събрание на A-WEB в Букурещ, беше предложен на
обсъждане един документ, който беше наименуван резолюция или
решение, който като се прибрахме с колегата Сюлейман, ние
предложихме за обсъждане в Централната избирателна комисия и
изпратихме за съгласуване в Министерския съвет на Република
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България, тъй като той съдържаше предложение на ръководството
на тази организация от Организация на органите за управление на
избори и централни избирателни комисии в световен мащаб, да бъде
трансформирана тази организация в междуправителствена.
Припомням ви също така, че с писмо изх. № ЦИК-07-158 от
18 октомври 2017 г. и вземайки като основа становището на
Министерския съвет, изразено чрез Министерството на външните
работи, ние изпратихме до Генералния секретар на A-WEB
становището на Централната избирателна комисия, че тя не
подкрепя решението за трансформиране на Световната асоциация на
организаторите на избори в междуправителствена такава.
Сега отново, освен всички останали документи във връзка с
проведеното Трето общо събрание и след това Конференция в
Букурещ, е пристигнало писмо, което съдържа няколко приложени
файла: придружително писмо, проектодоговор, фиш за преглед на
проектодоговора, преглед за връзка с промяна в статута и брошура
за промяна на статута. Това писмо гласи следното:
„Уважаеми членове, поздрави от Секретариата! Към
настоящото прилагаме писмо от Генералния секретар, адресирано до
всички членове, относно промяната на статута на нашата Асоциация
в междуправителствена такава. Към писмото прилагаме проекта на
учредителен договор, с който ще се постави основата на
новосъздадената Световна асоциация на избирателните институции.
Моля ви, прочетете внимателно документите и ако имате някакви
коментари или притеснения, се свържете със Секретариата до 29
ноември 2017 г. Също така ще приложите намерени всички
документи.“
Аз ви го докладвам в момента така подробно, защото смятам,
че е важно да преценим отново. Мисля, че отново трябва да изразим
нашата позиция, че България не подкрепя трансформацията на
организацията. Ако искате, все пак да го оставим за запознаване и на
следващо заседание да го обсъдим и да преценим по какъв начин и
как ще информираме отново за нашата позиция.
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Сега ви го докладвам за сведение. Всъщност важен е този
файл, който посочих с № ЦИК-07-64-31 от 24 октомври 2017 г., тъй
като има и един файл от 19 октомври, който съдържа цялата
документация. Тя е огромна по обем, но по-голяма част от
съдържанието е докладвана на Третата асамблея, и документите,
които са обсъждани и приети там.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на
госпожа Матева.

Продължаваме със следващата точка трета от дневния ред:
3. Писмо до Европейската комисия.
Докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля да погледнете файла „Таблица
с въпроси и отговори“.
Към вчерашна дата в крачка ще ви докладвам, че пристигнаха
също така писмо ЕП-04-02-3
с наш входящ номер от
Министерството на вътрешните работи, с което Министерството на
вътрешните работи ни отговаря колко са регистрираните като
постоянно и като продължително пребиваващи граждани на другите
държави – членки на Европейския съюз. Информацията е дадена по
общини и брой регистрирани граждани, след което е дадена
информацията така, както сме им поискали: по държави, също брой
граждани. И за сведение на комисията 35 264 са общо гражданите на
друга държава – членка на Европейския съюз, които са със статут на
постоянно или продължително пребиваващи, т.е. те са потенциални
избиратели по нашето право.
Отделно от това ни изпратиха информация от община Стара
Загора с писмо с вх.№ МИ-06-671 от 8 ноември 2017 г., с което
приключи информацията по всичките общини, за четиримата
граждани на тяхна територия, които са включени в част втора на
избирателния списък.
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И сега гледаме материала, който е озаглавен „Въпроси и
отговори“. Този материал гледаме. Той е най-отдолу. Всичко това е
по въпросите, които са ни изпратени от Европейската комисия.
Между впрочем материалът не е много добре преведен. Може би не
е добре разбран смисълът на думите.
На въпроса колко са гражданите на друга държава – членка
на Европейския съюз: виждате, че съм дала отговора по държави.
Общият брой е 35 264 и за всяка една държава – членка, от която
има регистрирани граждани, какъв е броят на регистрираните
граждани като постоянно или продължително пребиваващи.
Следващият въпрос е: Общ брой граждани на Европейския
съюз извън своята нация, вписани в избирателните списъци във
Вашата държава членка.
Първоначалното вписване в избирателен списък за
съответния вид избор (за членове на Европейския парламент и за
избори за общински съветници и за кметове – уточнила съм за кои
два вида избора може да става) се извършва въз основа на писмена
декларация на гражданина на друга държава – членка на
Европейския съюз, който е със статут на продължително или
постоянно пребиваващ на територията на Република България. При
последващи избори от същия вид вписаните веднъж лица се
пренасят автоматично в списъка. В същия се добавят имената на
гражданите, подали за първи път декларация, че ще гласуват в
Република България за този вид избори.
Категоризиране по държава членка по произход. Тук буква
„а“ и буква „б“ са съответно за Избори за членове на Европейския
парламент, и за Избори за общински съветници и за кметове.
За Европарламент у нас са гласували само 63 лица.
Информацията по тези две подточки „а“ и „б“ съм взела от нашето
регистърно деловодство. И аз ще имам предложение ние вече да
създадем отделен регистър, който ще е свързан именно с гражданите
на друга държава – членка на Европейския съюз, и със статистиките,
които получаваме, защото неминуемо идва обмяната на
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информация, която ще върви през точката за контакти и ще са ни
нужни тези данни. Като там ще впишем и писмата-отговори от
съответните служби.
Следващият въпрос е: Брой граждани извън своята нация,
които са гласували. Отговарям, че ние не водим отделна статистика
за броя на гласувалите граждани. В протоколите се вписва общият
брой на гласувалите. Ако искате да добавим: на всички гласували
избиратели. Тази точка мога да я редактирам, за да е по-ясно.
Брой граждани на Европейския съюз извън своята нация,
които са регистрирани като кандидати в изборите – мисля, че
нямаме регистрирани кандидати в Република България.
Брой на избраните – нямаме избрани.
И в част „Б“ – Качествени данни, някои от данните се
преповтарят.
Информационни мерки: Моля дайте подробности за мерките,
предприети за информиране на гражданите на Европейския съюз за
тяхното право да гласуват и да бъдат избирани като кандидати. Порано имахме на интернет страницата на ЦИК информация на
английски език. Сега не знам дали имаме, откровено казано.
Госпожо Ганчева, имаме ли за гражданите на Европейския
съюз информация на английски език на нашата страница? – Ще
оставим чертички. Затова съм сложила тези въпросителни. От
предишна комисия сме качвали, но сега нямаме.
Действия и инициативи за насърчаване на участието в
политическия живот. Централната избирателна комисия не
разполага с такива правомощия съгласно изборното законодателство
на Република България. Ние не можем да насърчаваме. Ние се
занимаваме само с произвеждането на изборите.
Моля дайте примери за каквито и да е трудности, срещнати
от граждани на Европейския съюз извън своята нация, във връзка с
тяхното участие като избиратели или кандидати в местните избори,
както и мерки, предприети на централно или местно равнище в
отговор на тези проблеми, и за положителна или отрицателна
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обратна връзка от пребиваващи извън своята нация във връзка с
техния опит от подготовката за местните избори. Много думички и
виждате отговора, който съм предложила:
Предвид влизането в сила, непосредствено преди изборите за
Европейски парламент 2014 г., на текста за автоматично вписване
на гражданите на Европейския съюз в избирателните списъци, които
са участвали в предходни избори, в част от общините тези лица не
бяха автоматично въведени в избирателния списък, а след
постъпване на съответните оплаквания и предприетите мерки от
Централната избирателна комисия по методически указания на ЦИК
са вписани в избирателния списък. Помните, че особено фрапантен
беше случаят в Столична община с нежеланието да впишат една
гражданка на Чешката република.
В. Актуализация относно действащото законодателство.
Написала съм, че във връзка с Директива 94/80/ЕК от януари 2011 г.
насам, при изработване на Изборния кодекс от 2014 г. разпоредбите
на Директива 94/80/ЕК бяха реципирани в нормите на Кодекса. Това
изрично е отразено в Преходните и Заключителните разпоредби на
Кодекса.
Моля посочете дали е необходима каквато и да е
актуализация по отношение на Вашата държава по Приложението на
Директива 94/80/ЕК, позоваващо се на „Основни единици на местно
управление“. Тука нищо не съм написала.
Данни за таблицата, която трябва да се попълни. Няма начин
тази таблица, която е дадена в един табличен вид с много и много
графички на един ред, и по 2-3 букви се събират само в тези
графички, затова сме ги извели така:
1. Брой граждани на Европейския съюз над 15 години,
пребиваващи в държавите членки (според данни на Евростат от
2016 г.) – 20 845. Това съм го взела от самата таблица, където
автоматично е било нанесено.
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2. Брой граждани на Европейския съюз, докладвани като
имащи право на глас на местните избори – 35 264. И в тази таблица е
заложено като в началото и отговорите са от началото на 2017 г.
3. Брой граждани на Европейския съюз, регистрирали се да
гласуват на местните избори – общо 416.
4. Процент на гражданите на Европейския съюз,
регистрирали се да гласуват на местните избори – 1,15 на сто.
5. Брой граждани на Европейския съюз, регистрирали се като
кандидати на местните избори – тука няма и ще бъде чертичка.
6. Процент на гражданите на Европейския съюз, които са се
кандидатирали и са избрани в местни избори – също чертичка ще
бъде.
7. Държави членки, докладвали прилагане на автоматична
регистрация за местни избори – става дума за гражданите на
Европейския съюз в избирателните списъци. И аз отново съм
обяснила начина на вписване. Пренесено е същото от предишния
отговор.
8. Национална статистика (данни, налични у Вашите власти
през януари 2017 г.) – 35 264 граждани на Европейския съюз с
режим на постоянно или продължително пребиваване на
територията на Република България.
9. Общ брой на гражданите на друга държава - членка на ЕС,
с право на глас, със статут на постоянно и продължително
пребиваващи, категоризирани според държавата по произход – това
е разпределението по държави.
10. Общ брой на гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, които са гласували – не се води статистика на
броя на гласувалите по държави членки.
11. Брой на гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, регистрирани като кандидати – 0.
12. Брой на гражданите на друга държава – членка на ЕС,
избрани в органите за местно самоуправление – 0.
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13. Действия и инициативи за насърчаване участието в
политическия живот на гражданите на друга държава – членка на ЕС
– Централната избирателна комисия не разполага с такива
правомощия.
14. Практически срещнати трудности (обратна връзка от
гражданите, пребиваващи извън своята страна) – За местни избори
не сме имали такива оплаквания. Знаете, че оплакването беше само в
изборите за Европарламент, т.е. веднага след влизането в сила на
нормата, и след това вече сигурно и самите общини са си изпълнили
както трябва задълженията и не са постъпили оплаквания.
15. Влязло ли е в сила ново законодателство, което засяга
промените в Директива 94/80/ЕК от януари 2011 г. насам – Да,
Изборният кодекс от 2014 г.
16. Не подлежи на отговор. Това е нещо, което не ни засяга.
17. Ограничения за граждани от държава – членка на
Европейския съюз, да бъдат избирани в органите на изпълнителната
власт. Написала съм, че според Изборния кодекс гражданите на
друга държава – членка на Европейския съюз, не могат да се
кандидатират за кметове на общини и кметства.
Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Заедно с това съм подготвила едно
писмо до господин Хари Панагопулос, с което му изпращаме
информацията и молим да ни извини за закъснението поради
ангажираността ни с Международната конференция, която е
преминала при нас. Ако прецените, да включим и това. Ако не, ще
го изчистя. Защото срокът беше 27 октомври 2017 г., което беше
невъзможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Първи беше господин Цачев. След това господин Христов.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Мисля, че има неяснота в отговора, тъй
като питането е за граждани на друга държава членка на
Европейския съюз. МВР дава информация за лица, които се намират

17
в Република България и които имат статут на постоянно или
продължително пребиваващи, измежду които са и лица на други
държави, които не са членки на Европейския съюз. Механично в
отговорите гледам, че са посочени държави и съответно брой лица
на държави, на лица които се намират в Република България, а те не
са от държава, която е членка. И по този начин мисля, че
информацията не е коректна.
РУМЯНА СИДЕРОВА: От коя държава са?
РУМЕН ЦАЧЕВ: От Украйна, Швейцария.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, ще извадя тези лица.
Благодаря ви, колега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
благодарим за забележката. Ще бъде отстранено това
несъответствие.
Друго? – Не виждам, колеги.
Тогава подлагам на одобряване този текст и естествено ведно
с превода му на английски за изпращане.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И колеги, подлагам на гласуване придружителното писмо.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка четвърта
от дневния ред:
4. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-193 от 08.11.2017 г.
Постъпило е от ОИК – Карлово. Искането е за изплащане на
възнаграждение за дежурство, дадено на 06.11.2017 г. от двама
членове на общинската избирателна комисия – председател и
секретар. Искането е във връзка с писмо, постъпило от Районна
прокуратура – Карлово, по повод образувана преписка в
прокуратурата.
Спазени са изискванията на наше Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г. Приложен е контролен лист и счетоводна справка.
Предлагам да уважим искането за изплащане на дежурството
на двама членове на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Докладвам също така искане за изплащане
на възнаграждение за дежурства и заседания с вх. № МИ-27-186 и
вх. № МИ-27-186/1 от 23.10.2017 г. от Общинската избирателна
комисия – Ветово. Става дума за две заседания, които са проведени
на 17.08.2017 г. и на 24.08.2017 г., както и две дежурства на
07.09.2017 г. и 27.09.2017 г. И заседанията, и дежурствата са
проведени и дадени дежурства във връзка с прекратяване
пълномощията на общински съветник и избиране на следващия в
листата.
Предлагам да уважим направените искания. Приложени са
счетоводна справка и контролен лист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към:
4.а. Искания за отваряне на запечатани помещения.
Първи докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви две писма от
община Свиленград с вх. № ПВР-14-124, с индекс 2 и 3 от 13.11.2017
г. С двете искания кметът на община Свиленград ни моли да
разрешим отварянето на две запечатани помещения. В едното
запечатано помещение се съхраняват изборните книжа и материали
от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011
г., както и от изборите за президент и вицепрезидент на републиката
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и национален референдум през 2016 г. във връзка с необходимостта
от извършването на ремонтни дейности в това помещение. Като
съответно те искат на изборните книжа и материали от изборите за
президент и вицепрезидент през 2011 г. да бъде извършена
експертиза и да бъдат архивирани, а книжата от изборите за
президент и вицепрезидент през 2016 г. и национален референдум
да бъдат преместени във второто помещение.
В това пък помещение се съхраняват изборните книжа и
материали за изборите за членове на Европейския парламент през
2014 г., изборите за народни представители през 2014 г., от
изборите за общински съветници и кметове и национален
референдум през 2015 г., национален референдум през 2013 г. Като
едновременно се иска да бъдат преместени в това помещение
изборните книжа от изборите за президент и вицепрезидент през
2016 г. и да бъдат архивирани изборните книжа от изборите за
народни представители през 2014 г.
Поради това ви предлагам да разрешим отварянето на двете
запечатани помещения с цел архивиране на изборните книжа и
материали от изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. и
от изборите за народни представители през 2014 г., и съответно
преместването в помещението на изборните книжа и материали от
изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум
през 2016 г. при спазване на изискванията на нашето решение и при
представяне на съответните протоколи, съобразно изискванията на т.
21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Това е Решение № 4914.
Следващ докладчик е господин Чаушев – заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № ПВР- 06-192 от 02.11.2017 г. от
кмета на община Доспат сме получили писмо с документи, с което
след наше Решение № 4698 от 6 април 2017 г. ни изпраща
протоколи, акт за унищожаване, съответните писма от „Държавен
архив“ – Смолян, заповедите във връзка с унищожаване на
неподлежащи за пазене дела и документи – І и ІІ тур на
президентските избори през 2011 г.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, получили сме писмо с вх. № ЦИК-14-65 от 10
ноември т.г. от кмета на община Главиница, област Силистра, с
искане за разрешаване на достъп до две запечатани помещения в
административната сграда на общината, в които се съхраняват – в
проекта за решение съм изредил всички, но формално да кажа:
абсолютно всички книжа и материали, които е необходимо да бъдат
съхранявани. Като искането е за отваряне на двете помещения с цел
преместване на тези материали във втория административен блок –
нов блок, който е в съседство с този, в други две помещения. Като е
описано от помещение 1 от стария блок в кое помещение ще бъде
поставено в новия, и съответно книжата и материалите от второто
помещение в блока в другото помещение.
Проекта за решение, който съм изготвил, е именно във връзка
с това, че ние разрешаваме да бъдат отворени запечатаните
помещения, като изреждам какво се съхранява в тях. И посочвам
така както те са писали в писмото, че книжата и материалите от стая
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№ 10 на втори етаж от сегашните им административна сграда, ще
бъдат преместени в стая № 2 на трети етаж в новия административен
блок, а книжата и материалите от стая № 1 на първия етаж от старата
сграда ще бъдат преместени в стая № 1 на третия етаж в новия
административен блок.
Във връзка с това съм описал какво трябва да се направи.
След преместването на книжата и материалите, кметът трябва да
изпрати до ЦИК информация, която да съдържа основанията и реда
за отваряне на помещенията и всички заповеди и протоколи за
извършване на преместването на книжата и запечатването на новите
помещения.
Предлагам да вземем решение, че разрешаваме при тези
условия да бъдат преместени книжата и материалите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Това е Решение № 4915.

Продължаваме със следващата точка:
4.б. Доклади относно съвместен проект с Държавната
агенция „Електронно управление“.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК00-687-2 от 05.11.2017 г. Това е писмо, което е препратено по
електронната поща от нашия служител госпожа Тихолова, и съдържа
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становище във връзка с Дейност 1 на госпожа Митрева – младши
експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Държавната агенция
„Електронно управление“.
Докладвам ви вх. № ЦИК-00-683 от 09.11.2017 г. Това е
писмо, получено по електронната поща и е относно приложена
програма, сценарий, материали за провеждане на симулации.
Докладвам ви вх. № ЦИК-00-687-4 от 09.11.2017 г. – отново
писмо, препратено по електронната поща с молба за становище по
предложенията на изпълнителя по Дейност 1 относно провеждане на
симулациите.
И докладвам вх. № ЦИК-00-687-1 от 08.11.2017 г. Това е
актуализиран план отново за симулациите – 13-14 ноември.
Колеги, тези доклади с оглед проведената среща вчера в
Централната избирателна комисия
и
доколкото разбрах се
обединихме в оперативен порядък, ви ги докладвам за сведение и
запознаване, за информация с оглед проведените разговори, от които
стана ясно, че на изпълнителя по Дейност 1 е даден разумен срок,
както се изразиха колегите от Агенцията, да си отстрани
недостатъците по представения Междинен доклад, съобразявайки
бележките на възложителя в лицето на Държавната агенция
„Електронно управление“, и нашите бележки, обективирани в писмо
със съответния изходящ номер.
Във връзка с това и както стана въпрос на вчерашната среща,
е и вх. № ЦИК-00-659-5 от 13.11.2017 г., което е писмо изпратено по
електронна поща от госпожа Силвия Митева, и всъщност съдържа
копие на писмото, което възложителят ще получи на хартия и копие
на писмото от Централната избирателна комисия със съответния
входящ номер на Агенцията. С това писмо Държавната агенция
„Електронно управление“ уведомява изпълнителя, че възложителят
отказва приемането на извършеното по поддейност 1 и 2 поради
несъответствие с уговореното по договора и с констатирани
недостатъци, като констатираните отклонения и недостатъци са
описани в приложен констативен протокол, в който е посочен срок
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за тяхното отстраняване, съгласно чл. 20 от сключения договор, а
именно не по-късно от 24 ноември 2017 г.
Като отново ви го докладвам за сведение и запознаване с
оглед проведената среща.
Докладвам само за сведение писмо от госпожа Силвия
Митева с вх. № ЦИК-00-716 от 13.11.2017 г., изпратено по
електронната поща, съдържащо предложение за среща на 13
ноември 2017 г. между Държавната агенция „Електронно
управление“ и Централната избирателна комисия. Тази среща вече е
факт – проведе се вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прощавайте,
госпожо Ганчева. Само за пълнота.
Днес извън папките на отделните колеги има уърд файл –
„Среща с ДАЕУ-ЦМ“. Това е протоколът от проведената среща.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И последният ми доклад, който
току-що ми беше разпределен във връзка с този проект, е с вх. №
ЦИК-00-659-6 от 14.11.2017 г., от госпожа Силвия Митева, като във
връзка с изпълнение на Дейност 1 по проект „Изграждане и
внедряване на система за дистанционно електронно управление“ и
удължаване на срока на изпълнителя за коригиране на Междинен
доклад, изпълнителят предлага провеждането на работна среща на
15 ноември 2017 г. след 14 ч., като ни моли да потвърдим дали
предложеният час е удобен за нас.
Предлагам да обсъдим това в оперативен порядък и с оглед и
оставащото време до предложения ден и час на срещата, да
потвърдим или съответно да не потвърдим тази среща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, във връзка с проведени обсъждания и
вчера, и днес в оперативен порядък, на този писмен въпрос може би
да отговорим като в отговора посочим, че ние сме си дали своите
бележки, забележки и коментари по отношение на Междинния
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доклад, включително и симулациите и очакваме те да бъдат
отстранени.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към:
5. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, в моята папка за днешното заседание е публикувано
Предложение на госпожа Красимира Манолова – директор на
Дирекция „Администрация“, за попълване на незаети щатни бройки
в администрацията на ЦИК. Тази преписка първоначално е била
разпределена на госпожа Мусорлиева, която ви е докладвала за
запознаване на 26 октомври 2017 г. Предполагам, че към момента
сте се запознали с цялата преписка, защото е по-дълга. На 3 ноември
2017 г. беше преразпределена на мен за доклад в едно от следващите
заседания.
Аз съм се запознала с предложението, но преди Централната
избирателна комисия да вземе някакво решение по него, ви
предлагам да направим почивка, госпожо председател, и да поканим
госпожа Манолова на работно обсъждане на нейното предложение,
за да изложи пред Централната избирателна комисия нейните
аргументи по така направените предложения.
Иначе моето мнение е, че аз подкрепям предложенията на
госпожа Манолова, направени в тази преписка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, с оглед и на предстоящата работна среща в 12,00 ч.,
предлагам по тази преписка да обсъдим доклада след предстоящата
работна среща, ако не възразявате.
Продължаваме със следващ докладчик господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-0751/21. По електронната поща на Централната избирателна комисия е
постъпило писмо от Ню Делхи във връзка с проведената
Конференция за обучение в органите за управление на избори през
юли 2017 г., на която участвахме с колегата Мусорлиева, като е
качен документът, а именно Декларацията, която е заключителният
документ на въпросната конференция.
С вх. № ЦИК-07-51/22 от 13 ноември 2017 г. е постъпил и
преводът на този документ и на писмото. Те са публикувани във
вътрешната мрежа и всеки може да се запознае с тях. Аз ги
докладвам за сведение.
Докладвам също така и преписка с вх. № ПВР-05-33 от 3
ноември 2017
г. Това е резолюция за прекратяване на
административно-наказателно производство на областния управител
на област София, във връзка с образувано административнонаказателно производство при областния управител, по повод
Решение № 3812-ПВР от 12 октомври 2016 г. на Централната
избирателна комисия, с което е констатирано и установено
нарушение на чл. 205, ал. 2 от Изборния кодекс, за огласяване на
социологическо проучване от „Нова Броудкастинг Груп“.
Прекратява се административно-наказателното производство,
тъй като са изтекли повече от шест месеца от установяване на
нарушението. Държа да отбележа, че по данните, които са посочени
включително и по тази резолюция, преписката е постъпила в
Областната администрация на 4 ноември 2016 г., а резолюцията е от
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31 август 2017 г. Тоест, от 4 ноември 2016 г. насетне в областната
административно-наказателната преписка не е процедирана, което е
довело и до настъпване на погасителната давност, предвидена в
разпоредбите на Закона за административните нарушения и
наказания.
Разбира се, че ви я докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Във връзка с това искам да кажа, че аз
и колегата Бойкинова ще докладваме същите неща и на този етап
сме решили да изчакаме да дойдат всички преписки и тогава ще
направим конкретно предложение как да процедираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Продължаваме със следващ докладчик в залата – това е
госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви една справка с
вх. № ЦИК-09-155-3. От днеска е тази справка и е за размера на
поетите ангажименти на Централната избирателна комисия до 31
октомври 2017 г. Справката е във връзка с доклад от 22.08.2017 г. и
задължението за проследяване в счетоводството и ежемесечно
информиране на ЦИК за промените и размера на поетите
ангажименти. Виждате в табличен вид по тримесечни отчети, както
и за месец октомври. Виждате, че справката съдържа информация и
за свободните средства по бюджета на Централната избирателна
комисия и размера до който могат да стигнат ангажиментите.
За сведение ви го докладвам.
Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-04-45 от 13 ноември
2017 г. Писмо от министъра на регионалното развитие и
благоустройството. То е адресирано до ЦИК, с копие до господин
Томислав Дончев – заместник министър-председател на Република
България, и до господин Главчев – председател на Народното
събрание. Видно от писмото, нашето писмо, което изпратихме до
министър-председателя и до председателя на Народното събрание, е
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препратено от господин Томислав Дончев до Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Знаете, че поискахме спешна среща с оглед на възможностите
за удължаване на срока на действие на Споразумението.
По препратеното писмо господин Нанков – министър на
регионалното развитие, ни уведомява, че МРРБ не разполага и не е
запознато с цитираното Споразумение, но в случай че се организира
такава среща, нямат нищо против с експертно мнение да се включат,
за да може да се постигне съответното споразумение.
Докладвам ви го за сведение. За съжаление, няма движение
явно по писмото ни с искане за спешната среща.
Колеги, докладна записка с вх. № ЦИК-09-200 от 13 ноември
2017 г. Госпожа Манолова предлага закупуването на поздравителни
картички, които госпожа Алексиева да изпрати от името на
Централната избирателна комисия по повод коледните и
новогодишни празници. Между 350-400 броя картички по аналогия с
предходни години на стойност до 1500 лв. без ДДС.
Предлагам да одобрим този разход, а госпожа Алексиева ще
одобри съответните картички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Приема се.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Другите са покани и са в папка
„Покани за семинари“. Моля да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, следващият докладчик съм аз.
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Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка ще видите
няколко файла. Първият файл е с вх. № ЦИК-07-20-14 от 09.11.2017
г. и непосредствено над него е другият файл с тежкото
наименование. Колеги, това е резюмето от Четиринадесетата
конференция на Венецианската комисия, която се проведе в Санкт
Петербург, и е на четири езика.
Колеги, това е за сведение.
Следващият доклад, колеги, е с вх. № ЦИК-07-185 от
00.11.2017 г. – за сведение.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колегата Христов сигурно е
докладвал за референдума. Ще докладвам после.
Уважаеми колеги, пристигнало е писмо с вх. № ПВР-06-193
от 13 ноември 2017 г. от кмета на район „Възраждане“ – Столична
община, с което ни изпращат заповедта за назначаване на комисия за
отваряне на помещение, нашето Решение № 4808 е за отваряне на
помещението, и акта за унищожаване на книжата и материалите,
които не подлежат на архивиране. Заповедта, акта и протокола на
комисията, която е работила, съгласно нашите изисквания.
Това е за сведение.
Също за сведение ви докладвам писмо от Столична община,
подписано от госпожа Ралица Стоянова и Дончо Барболов – също за
отваряне на помещение и предаване на документи, които са
необходими по реда на нашето решение, във връзка с постъпило
искане от Първо районно управление на МВР – Стара Загора.
Съгласно изискванията на нашето решение, са приложени
протоколът за отварянето, констативният протокол и заповедта, с
която е определена комисията да извърши тези действия.
Също за сведение ви докладвам и това писмо.
И сега ви предлагам за запознаване, а не само за сведение
писмо, което е пристигнало и днеска е пристигнал преводът.
Писмото е с вх. № ЦИК-07-38-55 от 9 ноември, а преводът е с вх. №
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ЦИК-07-38-59 от 14 ноември 2017 г. Писмото е от Европейския
парламент. Изпратен ни е работният документ на естонското
председателство във връзка с изменението на Акта за избиране на
членове на Европейския парламент. Знаете, че в края на месеца, към
23-ти – 27-ми, ние изпратихме един обем от информация, свързана с
искането на представителството и на естонското председателство.
Предлагам ви преведения документ, който се намира в моята
папка с вх. № ЦИК-07-38-59 от днешна дата, за запознаване, за да
можем да реагираме в съответния момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
предшестващия мой доклад и писмото до Европейската комисия,
както и писмото, което получихме от Министерството на
вътрешните работи, моля да одобрите наше писмо, с което ги молим
да се уточни в кои общини са регистрирани гражданите на
Швейцария и на Украйна, за да можем да ги изключим от този
списък, който имаме и да можем да ползваме данните в нашите понататъшни задачи при обмяната на информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева – заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви аналогична
преписка на докладваната от колегата Сидерова с вх. № ЦИК-07-3857 от 9 ноември 2017 г. от госпожа Димитрова – съветник в
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Дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“ в
Министерството на външните работи, като приложено на нашето
внимание и за сведение по компетентност е изпратен неофициален
превод на български език, изготвен от тематичния екип в Дирекция
„ПИЕС“ на Министерството на външните работи на документи на
естонското председателство, за състоянието на дискусиите в работна
група „Общи въпроси“ по предложението на Европейския парламент
за промени в Акта за избиране на членовете на Европейския
парламент.
Обръщат ни вниманието и на сравнителна таблица относно
предлаганите промени в Регламента на европейските политически
партии и фондации. И двата документа се сочи, че ще бъдат предмет
на първоначално обсъждане на утрешно заседание на Работна група
„Общи въпроси“, от което колегите от Постоянното
представителство в Брюксел ще изпратят, както винаги, доклад.
Това е било към дата 9-ти. Доколкото разбирам, заседанието
е било на 10 ноември 2017 г. За сведение и запознаване.
Докладвам вх. № ЦИК-07-38-56 от 08.11.2017 г. Това е
преписка, която е във връзка според мен с предходната. Тя е
пристигнала от госпожа Екатерина Ангелова от Министерството на
външните работи, с оглед на подготовката на българско участие в
заседание на Работна група „Общи въпроси“ на 10 ноември 2017 г.
Приложено са ни изпратили анонсиран дневен ред на
председателството, както и разпространените в Портала на
делегатите документи.
То е разпределено на мен и на работната група, като има
резолюция на председателя за сравняване на превода. Аз разговарях
с нашите служители и всъщност е дадено за превод това, което до
момента не е преведено. Аз го докладвам за сведение и запознаване
според мен, но след като се запознаем, да видим дали е необходимо
някакви действия да бъдат предприети.
Докладвам вх. № ЦИК-07-38-58 от 13.11.2017 г. Колеги, това
отново е във връзка с тази проведена среща на 10 ноември, която
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беше предмет на доклада по предходните преписки. И съдържа
доклад от заседанието на Работна група „Общи въпроси“, проведено
на 10 ноември 2017 г. то е разпределено на мен и на работната
група.
Докладвам за сведение и запознаване и евентуално на
следващо заседание, след като се запознаем, за предприемане на
необходимите действия.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-01-27-4 от 06.11.2017 г.
Доколкото виждам, колеги, на мене вече наистина ми е трудно да се
оправям в преписките, които се предоставят на докладчика без да
има връзка с предходните. Това е разпределено на мен и на колегата
Сидерова на 7.11.2017 г. и е проектодоклад от Мария Хюбнер и
Педро Силва Перейра – изменение 1.180 относно състава на
Европейския парламент, към момента от Комисия по
конституционни въпроси.
Предлагам това за сведение и запознаване. С колегата
Сидерова ще обсъдим и ще ви го върнем на доклад, ако е
необходимо.
Последният ми доклад, колеги, е с вх. № ЦИК-07-184 от
06.11.2017 г. Това е покана от Изборната комисия на Индия за
участие в курс за изграждане на капацитет за управление на
изборите в началото на 2018 г., като се сочи, че избирателните
органи могат да номинират четири длъжностни лица по приоритет за
курсовете. Кандидатите трябва да са между 25 и 45-годишни, да
имат познания по английски език и да са медицински годни за
провеждане на обучението. Сочи се къде могат да се намерят
подробности, формулярът и заинтересованите лица какъв формуляр
могат да попълнят. За повече информация трябва да се свържем с
Индийското посолство и Висшата комисия.
Предлагам го сега за сведение и ще възложа на
администрацията да събере необходимата информация, а след това
ще го върна на доклад.
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Госпожо председател, тук има едни преписки, но мисля, че
вие ги докладвахте във връзка с конференцията в Санкт Петербург.
Вх. № ЦИК-07-38-59 от 14.11.2017 г., който е разпределен на
мен и на госпожа Сидерова разпределен. Мисля, че госпожа
Сидерова докладва този входящ номер. Това е предложението за
решение на Съвета за приемане на измененията в Акта за избиране
на членове на Европейския парламент.
Това бяха моите доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
продължаваме със следващ докладчик – заповядайте, господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмо от секретаря на община Руен – Бургаска област, с вх.
№ МИ-06-674 от 09.11.2017 г., с което приложено ни изпраща
документи за отваряне на запечатано помещение – 4 бр. копия;
писмо с искане на оригинален документ от МВР – Бургас, заповед на
кмета на община Руен за сформиране на комисия; протокол от
комисията за достъп до помещението и приемо-предавателен
протокол.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-04-0286-1 от 14 ноември 2017 г. Това е призовка от разследващ полицай
от Седмо районно управление, съгласно която на 21 ноември 2017 г.
с госпожа Грозева трябва да се явим на разпит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, в папка с моите инициали
има едно писмо с вх. № МИ-15-383. Това е писмо от общинската
избирателна комисия в Генерал Тошево и е съвсем кратко. Писмото
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касае насрочен местен референдум в община Генерал Тошево на 12
декември 2017 г. Заедно с това писмо те ни изпращат и решението
на Общинския съвет – Решение № 9-21 от 1 ноември 2017 г. за
произвеждането на референдума, в което са посочени осигуряването
на средствата и т.н. Тук пише и какъв е въпросът.
Въпросът е: „Против ли сте община Генерал Тошево чрез
общинския съвет или кмета на общината да одобрява устройствени
планове, определящи територии за проучване, добив и преработка на
следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива,
минни отпадъци?“
Доколкото аз знам, подземните богатства са изключителна
държавна собственост и не знам защо общината иска да поеме
такива функции. В края на краищата си има органи. (Реплики.)
План за добив на еди-какво си няма. Няма значение, има си
областен управител и той ще решава. Аз просто казвам моето
мнение.
Това е по отношение на референдума.
Тъй като референдумът е насрочен за 12-ти, би трябвало да се
пусне заповед за заплащането на общинската избирателна комисия.
То е за сметка на общинския бюджет, но ние издаваме решението за
възнаграждение на общинската избирателна комисия, тъй като 17
декември е точно след един месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тъй като е разпределено и на мене
като втори докладчик, погледнах на сайта на общината. В решението
пише, че са приели книжа. Има един списък на книжа, но книжата ги
няма. Аз затова се свързах със секретаря на общината и тя каза, че
общинската комисия ще заседава вчера и ще качат книжата.
Разпределили са си кои книжа ще приеме и общината, така че
тепърва ще чакаме книжата. Аз помолих да ни ги изпратят. Знаете,
че трябва ние да проконтролираме съдържанието им въпреки
всичко.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Бих искал да допълня обаче, че в
самото решение на Общинския съвет от 1 ноември 2017 г., значи от
преди две седмици, в т. 4 пише, че „утвърждава образци на книжата
за произвеждане на местния референдум, съгласно предложение…“
Така че би трябвало да ги има.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма ги.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Превантивно са взели решение, че ги
утвърждават без да ги има. Но към 1 ноември 2017 г. пише, че са ги
утвърдили. Значи би трябвало да ги има.
Това е по отношение на писмото. Засега е за сведение, но ще
трябва да подготвим решение за възнаграждение на общинската
избирателна комисия във връзка с референдума.
Отделно изглежда пак във връзка с този референдум имаме
две писма от общинската избирателна комисия в Генерал Тошево.
Те са от същата дата, може и в същия плик да са пристигнали.
Съответно вх. № МИ-15-384 и № МИ-15-385 от 9 ноември 2017 г., в
които предлагат да бъдат извършени промени в общинската
избирателна комисия – Генерал Тошево, като искат да бъде заменен
един член от представителството на Движението за права и свободи,
и един от представителството на „ГЕРБ“.
Всички документи, които са необходими за назначаването, са
изрядни – дипломи и т.н., но и в единия, и в другия случай няма
подписано заявление или молба от лицето, което трябва да напусне.
Като и в двете писма пише, че е поради трайна невъзможност, но
няма никакви доказателства за трайната невъзможност да
изпълняват задълженията си.
Затова ще се свържа с председателя на общинската
избирателна комисия в Генерал Тошево. Не можем да извършим
промяна без да има съответните документи. Не само оригинални,
няма никакви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с това прекъсваме заседанието за работна
среща.
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(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, проточиха ни се работните срещи. В момента в залата сме 12
членове на Централната избирателна комисия. Имаме необходимия
кворум, за да закрия днешното заседание комисията.
Свиквам следващото редовно заседание на Централната
избирателна комисия в четвъртък, 16 ноември 2017 г., от 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 13,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

