ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 589
На 5 декември 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно представен междинен доклад с предмет:
„Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно
електронно гласуване и провеждане на три симулации на
дистанционно електронно гласуване”.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Доклад относно среща с ОССЕ/БДИПЧ
Докладва: Румяна Сидерова
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Мария Бойкинова, Ивайло Ивков,
Ерхан Чаушев, Георги Баханов
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Севинч Солакова, Румяна Сидерова, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева
5. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
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Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Александър Андреев, Катя Иванова, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Румяна Сидерова – член на Централната избирателна
комисия.
*

*

*

ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Имаме необходимия кворум,
предлагам ви да започнем заседанието. Имате дневния ред. Има ли
някой предложение за изменение и допълнение на дневния ред?
Ивайло Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да ме включите в точката
възнаграждения на ОИК и в доклади по писма.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря, господин Ивков.
Други предложения има ли? Иванка Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председателстваща.
Моля да ме включите в точката доклади по писма.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Включвам ви. Ерхан Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точката за възнаграждения.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: В точка трета –
възнаграждения.
Не виждам други предложения. Който е съгласен с така
предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
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Цветозар Томов).
Колеги, преди да дам думата на колегата Ганчева, която е
докладчик по първа точка от дневния ред искам да ви кажа, че по
уважителни причини отсъстват колегите Алексиева, Мусорлиева,
Андреев, Матева, Иванова и Цанева.
Заповядайте, колега Ганчева.
Точка 1. Доклад относно представен междинен доклад с
предмет: „Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно
електронно гласуване и провеждане на три симулации на
дистанционно електронно гласуване”.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-00-762 от 1 декември 2017 г. Това е писмо, получено по
електронната поща от госпожа Силвия Митева от Държавната
агенция „Електронно управление”, с което приложено ни изпраща
предложението на Ню Ай Д за провеждане на симулации на 13 и 14
декември 2017 г. съгласно наше писмо с изх. № ЦИК-00-753 от 30
ноември 2017 г. Припомням, че ние предложихме симулациите да
бъдат в периода 13-20 декември. Както знаете, по нареждане на за
председател госпожа Сидерова вчера беше разпространен имейл,
доколкото разбрах е получил потвърждение от почти всички членове
на Централната избирателна комисия, и ние изпратихме писмо с изх.
ЦИК-00-763 от 4 декември 2017 г., като отговаряме, че не
възразяваме симулациите да бъдат проведени на 13 и 14 декември.
Докладвам го за сведение и не знам дали има необходимост,
предвид че е предварително съгласувано, за последващо одобрение.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, предлагам да
гласуваме за последващо одобрение изпратеното писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
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Севинч Солакова, Цветозар Томов).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-00-750-1 от 4 декември 2017 г. Това отново е имейл,
получен от госпожа Силвия Митева, като във връзка провеждането
на симулациите и изпратените материали – план-сценарий за
провеждане на симулациите, знаете, припомням, ние ги обсъждахме
както на работно обсъждане, така и бяха докладвани на предходно
заседание на Централната избирателна комисия. С вх. № ЦИК-00750 от 29 ноември 2017 г. ни молят за бележки по тях, както и да
изпратим списък с организациите и медиите, които Централната
избирателна комисия иска да бъдат поканени.
Ръководителят на съвместния ни проект от страна на
Централната избирателна комисия госпожа Красимира Манолова е
разговаряла с госпожа Митева и ме уведоми, че всъщност поканите
ще бъдат разпратени, така както е и по проекта, до целевите групи,
за които на нас ни е известно. Но ако Централната избирателна
комисия иска нарочно или изрично да се покани някоя организация,
персонално някое лице, да подаде името и съответно списъка на
организацията към госпожа Митева, за да може да бъдат
своевременно поканени.
Колеги, аз доколкото разбрах, преди да изпратим писмото, с
което одобрихме и междинния доклад, и потвърдихме провеждането
на симулациите от наша страна, разбрах, че нямаме бележки по
план-сценария, така поне разбрах от работното обсъждане. Ако
някой сега има, предлагам да ги обсъдим и да ги предоставим с
писмо.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Емануил Христов има думата.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз имам няколко и то много сериозни
бележки. Те не са точно по план-сценария, а по това, което са ни
предложили. Прави ми впечатление за много съществени различия
между това, което пишат, и това, което на практика са предложили.
Например, на няколко места пише, че план-сценарият за
провеждането
на
симулациите
е
съгласно
българското
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законодателство, тоест съгласно Изборния кодекс. Но това, което са
ни предложили, на пръв поглед веднага се вижда, че бюлетината,
която те предлагат на екрана, няма нищо общо с хартиената
бюлетина. Това е едно от условията, че хартиената бюлетина и
бюлетината на екрана трябва да имат един и същи вид. Тук дори
няма квадратче за гласуването на съответната партия, а се натиска
директно върху името на партията.
Аналогично няма изобщо „не подкрепям никого” – нещо,
което го има в Изборния кодекс. Те не са го сложили това нещо като
възможност.
И третото съществено нещо, което видях, е по отношение на
преференциите. Преференциите трябва да бъдат отбелязани в
кръгчета, те са наредили в кутийки имената на хората поименно, а не
като номера, както са в хартиената бюлетина и се кликва директно
върху номера.
Това са много съществени различия от хартиената бюлетина.
Изобщо то не прилича на бюлетини, то е все едно че в интернет се
работи и се избират съответните кутийки. Може би за симулацията
да не е от значение, но нали идеята е да бъдем колкото е възможно
по-близко до реалността. Но аз мисля, че е късно те да правят тези
промени за симулацията. Може и да ги напишем в писмото, но наймалкото там трябва да ги споделим, защото това не е съгласно
българското законодателство, съвсем друго е законодателството. А
те твърдят, че е съгласно законодателството.
Сигурно има и други, защото не съм чел подробно цялото, но
това ми направи впечатление в рамките на шест-седем страници.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, в резултат на
обсъждането, което беше направено между нас, в писмото, което ще
изпратим до Държавната агенция „Електронно управление”, да
обърнем внимание, че макар че представеният ни материал отговаря
на заданието, той не отговаря изцяло на българското
законодателство. Може би да не пишем подробности, те ще си ги
съобразят.
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И едно допълнение към писмото – колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: От госпожа Митева, така както е
представен план-сценарият с придружителното писмо, молят с цел
организация на симулациите най-късно утре до края на деня да се
предоставят имената на тези от нас, които ще участват в
симулациите, като се посочи дали ще участват с двустепенна или
едностепенна идентификация, както е по план-сценария.
Така че моето предложение ще бъде утре до обяд при госпожа
Манолова тези от нас, които ще участват в симулациите, в
зависимост от това как искат да се идентифицират, да си подадем
имената с оглед да бъдат изпратени на Държавната агенция
„Електронно управление”.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре, колеги, оформиха се
следните предложения. Първо, казахме, че съгласуваме изпратената
ни програма, считаме, че отговаря на заданието, но все още не
отговаря напълно на българското законодателство и трябва да се
обърне внимание на това. На второ място, утре до обяд членовете на
ЦИК, които ще участват в симулациите, трябва да кажат изрично как
ще участват – дали с едностепенна или с двустепенна
идентификация.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
По отношение на поканените лица да проверим дали в
целевите групи е включен Общественият съвет. Ако не е включен,
да предложим да му се изпрати покана. Както и на госпожа Мария
Габриел, която макар че е заявила, че не може да участва в нашата
симулация, може да прояви интерес или да има възможност да
участва в тези симулации – както тя прецени според нейната заетост.
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Ние я каним като еврокомисар по тези въпроси, има си решение,
Мария Габриел е в списъка, който е утвърден от Централната
избирателна комисия като институция, тя не се кани в качеството й
на физическо лице.
На следващо място, утре до обяд ако някой от вас има
предложение или се сети за медия, към която да насочим покана,
трябва да го подаде пред Красимира Манолова, нашия координатор
по проекта. Това няма да го гласуваме, защото по тези въпроси вече
са взети решения.
Само ще допълня към казаното дотук, че ако има някакво ново
предложение извън вече утвърдения списък от ЦИК, ще бъде
направено съгласуване, както бяха съгласувани писмата до
Държавната агенция „Електронно управление” и до Министерството
на външните работи.
Колеги, приключихме с точка първа. Точка втора – доклад
относно срещата с ОССЕ.
Точка 2. Доклад относно среща с ОССЕ/БДИПЧ.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: На 1 декември се е получило
писмо от Министерството на външните работи, към което е
прикрепено писмо на ОССЕ относно възможностите им да посетят
България за организиране на срещи. Мисията ще бъде в България в
периода 11-14 декември, но ще има работни срещи на 12 и на 13
декември. В писмото изрично се посочва, че на 12 декември между
11 и 12 ч. вече има заявен час за среща.
Знаете, изпратихме ви съгласувателно писмо, за да можем да
съобразим работата и с мисията на ОССЕ и със симулациите, които
са организирани, поради което ви предлагам с последващо
одобрение да утвърдим изпратеното писмо до Министерството на
външните работи, в което сме посочили, че удобният ден за среща е
12 декември от 15,30 ч., тъй като до 14 ч. приключват симулациите,
които ще прави Централната избирателна комисия. За да имаме
резерв, ако продължат малко по-дълго, така че имаме толеранс час,
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час и половина.
Моля, който е съгласен това писмо да бъде одобрено, да
гласува за последващо одобрение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
По трета точка от дневния ред давам думата на госпожа
Мария Бойкинова.
Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на заседания и дежурство от Общинската избирателна
комисия – Павел баня, за проведено заседание на 26 октомври 2017
г., на което са присъствали председател, заместник-председател,
секретар и 8 членове на Общинската избирателна комисия. На това
заседание те са получили писмото на Общинския съвет, с което
Общинският съвет ги уведомява, че общински съветник е починал.
Също така са разгледали още три писма от Районен съд – Казанлък,
по някакво дело са им изискали информация.
На заседанието са обсъдили писмото на председателя на
Общински съвет – Павел баня, и тъй като към писмото не е бил
приложен смъртен акт, те са взели решение да изискат акт за смърт
от общинската администрация.
На следващото заседание, проведено на 1 ноември 2017 г.
Получили са вече акт за смърт на общинския съветник, но не са
избрали следващия от листата, тъй като са решили, че следва да
извършат служебна проверка за липса на обстоятелствата по чл. 30,
ал. 4, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация. Точка 12 на ал. 4, чл. 30, казва, че предсрочно се
прекратяват пълномощията на общински съветник, ако се установи
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неизбираемост. Те са я тълкували погрешно и са решили да
извършат справка за последните шест месеца дали съответният
общински съветник пребивава на територията на общината и не са
избрали следващия. На това заседание са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 7 членове.
И на следващото заседание вече са прекратили пълномощията
на общинския съветник и са избрали следващия от листата
общински съветник.
Провели са едно дежурство на председател и секретар на 30
ноември 2017 г., на което са връчили удостоверението на избрания
общински съветник и са присъствали при полагането на клетвата.
Ние изпратихме изрично писмо до всички общински
избирателни комисии, че следва да спазват наше Решение № 3054,
което урежда именно действията на общинските избирателни
комисии във връзка с прекратяване пълномощията на общински
съветник, но въпреки това са провели още едно заседание.
Предлагам да им бъдат изплатени възнаграждения за трите
заседания и за дежурството, но тъй като вече изпратихме писмо, ще
проведа телефонен разговор, че трябва стриктно да спазват наше
Решение № 3054, което е допълнено с Решение № 4081 от 13
декември 2016 г. и Решение № 4922 от 30 ноември 2017 г.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, има ли други
предложения? Ако няма други предложения, аз предлагам сега да
одобрим изплащането на възнагражденията за тези проведени
заседания и за дежурството, но да следва изрично писмо, че в
случаите когато предсрочно се прекратяват правомощията на
общински съветник, следва веднага да бъде обявяван следващия в
листата, а не да се отлага за следващо заседание. Може да се
разговаря по телефона, но е добре да има и писмо.
Който е съгласен с предложението на докладчика и
изпращането на писмо, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,

10
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);
против – 1 (Румен Цачев).
Следващ докладчик – господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. МИ-27-188 е постъпило искане от
Общинската избирателна комисия – Хисар, за изплащане на
възнаграждение. Имаме контролен лист. Основанието е заседание,
проведено на 24 октомври 2017 г. Присъствали са заместникпредседател, секретар и 8 членове. Предлагам да се изплати
възнаграждение, защото е имало основание за свикване на самото
заседание, а именно трябвало е да издадат съдебно удостоверение,
което да удостовери факти, релевантни по водено съдебно дело.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Има ли други предложения,
колеги? Ако няма, който е съгласен с предложението на докладчика
да се заплати възнаграждение за заседание на 24 октомври на
заместник-председател, секретар и 8 членове на ОИК – Хисар, моля
да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
Следващ докладчик – Ерхан Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-201 от 28
ноември 2017 г. сме получили искане за изплащане на
възнаграждения от Общинската избирателна комисия – Кърджали.
По преписката има контролен лист и счетоводна справка. Искането е
за изплащане възнаграждение за заседание, проведено на 23
ноември 2017 г., на което са присъствали председател, двама
заместник-председатели, секретар и 9 членове. На заседанието на
основание чл. 463, ал. 2 от Изборния кодекс са взели решение да се
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уведоми Централната избирателна комисия за прекратяване на
пълномощията на кмета на с. Енчец и съответно за насрочване на
частични избори.
Предлагам да се одобри изплащане на възнаграждение на
основание на чл. 463, ал. 2 от Изборния кодекс.
Иска се изплащане на възнаграждение и за дежурство,
проведено на 16 ноември от председател и секретар за връчване на
удостоверение за обявени избрани общински съветници. Предлагам
на основание т. 12, б. „г” от Решение № 2901 от 5 ноември 2015 г. да
им се изплати това дежурство.
Провели са и дежурство на 22 ноември 2017 г. от председател
и секретар за подготовка на заседанието на 23 ноември. На
основание т. 12, б. „а” от Решение № 2901 от 5 ноември 2015 г.
предлагам да им се изплати.
И още едно дежурство, на 24 ноември 2017 г. от председател
и секретар, на което са получавали справка от ГД „ГРАО” за броя на
населението и изпращането на документи в Общинския съвет –
Кърджали. Поради което на основание т. 12, б. „г” от Решение №
2901 от 5 ноември 2015 г. предлагам да им се изплати това
дежурство.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, има ли други
предложения?
Предлагам ви да гласуваме предложението на докладчика да
се изплатят на ОИК – Кърджали, възнаграждения за проведено
заседание на 23 ноември 2017 г., на което са присъствали
председател, двама заместник-председатели, секретар и 9 члена на
комисията, както и три дежурства – на 16, 22 и 24 ноември 2017 г. на
председател и секретар на основанията, посочени от докладчика.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
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Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
Постъпи искане от колегата Баханов и той да бъде включен в
точка 3 – искания за изплащане на възнаграждения. Не възразявате,
нали?
Давам думата на колегата Баханов за доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-204 от 30 ноември 2017 г. в
Централната избирателна комисия е постъпило искане за заплащане
възнаграждение на членовете и ръководството на Общинската
избирателна комисия – Кюстендил, на основание § 3, т. 14, б. „а” и б.
„б” от наше Решение № 2901 от 5 ноември 2017 г.
Провели са заседание на 21 ноември 2017 г., на което са взели
решение за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на
кметство с. Грамаждано, община Кюстендил, област Кюстендил,
след получено писмо от 20 ноември до председателя на Общинския
съвет заявление от кмет на кметството Грамаждано за предсрочно
прекратяване на пълномощията му. Присъствали са всички членове
и ръководството на Общинската избирателна комисия – Кюстендил.
Изпратено ни е заверено копие от протокола от проведеното
заседание на 21 ноември 2017 г., на което са взели и съответното
решение. Така че желаят да им изплатим възнаграждения за това
заседание, проведено на 21 ноември 2017 г. в пълен състав, а именно
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове на
Общинската избирателна комисия. Към заявлението е приложен
контролен лист и счетоводна справка, изготвени от счетоводството
на Централната избирателна комисия.
Предлагам, колеги, да гласуваме изплащане на исканото
възнаграждения.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, ако няма други
предложения, който е съгласен с предложението да се заплатят
възнаграждения за едно заседание на 21 ноември 2017 г. на ОИК –
Кюстендил, на което са присъствали председател, заместник-
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председател, секретар и 8 членове на комисията, моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
Заповядайте за свързан доклад, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с
докладваното от мен преди малко искане за изплащане на
възнаграждение, което беше одобрено от Централната избирателна
комисия, с вх. МИ-15-406 от 30 ноември 2017 г. в Централната
избирателна комисия е постъпило придружително писмо относно
предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство
Грамаждано, община Кюстендил, област Кюстендил. Изпратили са
ни решение № 475-МИ на Общинската избирателна комисия –
Кюстендил, от 21 ноември 2017 г. относно това прекратяване
пълномощията на кмета при подадена оставка. Така че има решение,
с което прекратява предсрочно пълномощията на Светлана
Венциславова Борисова като кмет на кметство с. Грамаждано,
община Кюстендил.
Колегите са описали в решението, че съгласно чл. 463, ал. 1
от Изборния кодекс частични избори за кмет на кметство се
насрочват само в населените места, които към датата на
прекратяване на пълномощията на отговарят на изискванията на чл.
16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България.
Общинската избирателна комисия –
Кюстендил, е извършила служебна проверка в ГД „ГРАО” и е
констатирала, че населението на с. Грамаждано, община Кюстендил,
област Кюстендил е 307 души към датата на прекратяване на
пълномощията на кмета и населеното място не отговаря на
изискванията на чл. 463, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл.
16, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство
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на Република България.
Така че, уважаеми колеги, с оглед на доклада ми колегите са
извършили проверка, която считам че не налага Централната
избирателна комисия да изпраща писмо до ГД „ГРАО” за актуалния
брой жители на населеното място към датата на прекратяване на
пълномощията на кмета, който е подал оставка и ви предлагам това
решение, което ни е изпратено от Общинската избирателна
комисия – Кюстендил, да остане за сведение.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, поради липса на
законови предпоставки за насрочване на частични избори няма да се
насрочват и няма да пишем писмо до Президента за насрочване на
избори, но трябва да изпратим писмо до кмета за назначаване на
кметски наместник в съответното село и до Общинската
избирателна комисия да изпратим писмо, че няма да се насрочват
избори за кмет на кметство Грамаждано, тъй като не отговаря на
изискванията.
Който е съгласен с изпращането на тези писма, моля да
гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
Колеги, с това изчерпихме точка трета, преминаваме към
точка четвърта от дневния ред – доклади по писма.
Давам думата на госпожа Ганчева.
Точка 4. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-07-38-70 от 4 декември 2017 г., което е разпределено на мен
и на работна група. То е във вътрешната мрежа и това всъщност е
доклад от заседанието на Работна група „Общи въпроси”, проведено

15
на 1 декември 2017 г. Към момента го докладвам за сведение и
запознаване. Моля колегите да се запознаят с него.
Докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-196 от 4 декември 2017 г.
То е на английски език и е отговор във връзка с наша покана до
секретаря на международната организация IDEA, като всъщност ни
отговаря, че няма да може да присъства на нашето събитие и ни
пожелава успех. За сведение.
Докладвам и писмо с вх. № ЦИК-07-184-13 от 4 декември
2017 г. То е от госпожа Пернел Пател, която ни информира, че във
връзка с поканата за IT програмата за провеждане на обучение в
Индия номинациите ще бъдат затворени на 6 декември. Припомням,
че имаме писмо от индийското посолство, че кандидатите не
отговарят на изискванията и предлагат да бъдат номинирани други.
За сведение.
Докладвам и вх. № ЦИК-07-38-69 от 30 ноември 2017 г. Това
е писмо от господин Джером от Европейската комисия във връзка с
изпратения доклад и с анализа с констатираните недостатъци, който
изпратихме във връзка с проведената тестова кампания с точката за
контакт. Докладвам го за сведение.
И ако може, колеги, извинявам се, пропуснах в точката,
свързана със съвместния проект с Държавната агенция „Електронно
управление”, госпожа Манолова и госпожа Тихолова също изразяват
желание да участват в симулациите, които ще бъдат проведени. Аз
също считам, че те като част от екипа би следвало да участват.
Мисля, че не е необходимо нарочно да ги гласуваме, а просто да
бъдат вписани в списъка.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Те са част от проекта,
задължително е да ги впишем.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И другото, знаете преди няколко
заседания на Комисията докладвах писмо, с което от Агенцията ни
молят да представим всички относими документи във връзка с
отчитането на проекта дотук. Госпожа Манолова и госпожа
Тихолова бяха представили документи, които ние одобрихме и
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изпратихме своевременно. Единствено регистърът на всички
документи, който както знаете, беше уточнено с Агенцията в
оперативен порядък, беше изпратен един документ. И сега пълният
регистър е изготвен от госпожа Тихолова и е във вътрешната мрежа
и ще ви моля с придружително писмо да го изпратим за нуждите на
отчитането на проекта и съответно попълване на документацията с
оглед необходимите документи от страна на Централната
избирателна комисия. Това е регистър на всички документи.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, мисля че не подлежи
на съмнение обстоятелството, че госпожа Манолова и госпожа
Тихолова като участници в екипа ще участват в симулациите.
Предлагам ви да утвърдим регистъра и да бъде изпратен с
писмо.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Следващ докладчик – госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
писмо с вх. № НС-23-151 от 27 ноември 2017 г. от Комисията за
защита на личните данни, с което ни изискват във връзка с
образувани при тях административни производства по жалба на
граждани копие от списъци на избиратели, подкрепящи регистрации
на две коалиции и три партии. От администрацията е подготвен
проект на отговор, писмото е в папка с моите инициали от днес.
Предлагам ви да изпратим писмото и приложенията към него до
Комисията за защита на личните данни.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,

17
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-12-24-1 от 4 декември 2017 г. Това е доклад от член на
Обществения съвет към ЦИК, който е бил подготвен за
конференцията на 4 и 5 декември, организирана от Българска
асоциация по изборни системи на тема „Алтернативни решения за
съставяне на секционни избирателни комисии и проучване на
европейския опит”. Докладвам ви го за сведение. Когато приехме
решение да бъдат поканени представители на Обществения съвет да
участват в тази конференция, приехме и решение да изпратят и
материала, който евентуално ще представят на тази конференция.
Следващата преписка, която ви докладвам, е на доклад на
колегата Матева по писмо с вх. МИ-15-405 от 30 ноември 2017 г.
Общинската избирателна комисия – Криводол, област Враца, ни е
изпратила решение на ОИК за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на кметство Градешница от 1 декември 2017
г. Към писмото са приложени необходимите документи. От
таблицата на населението по постоянен и настоящ адрес от
страницата на Главна дирекция „ГРАО” колегата Матева е
направила разпечатка, от която е видно, че към 15 септември 2017 г.
броят на жителите по постоянен адрес е 385 и нейното предложение
е да изпратим запитване но Главна дирекция „ГРАО” за броя на
населението към 1 декември 2017 г., тъй като числото към 15
септември е доста близко до необходимия брой по чл. 16, ал. 1 от
Закона за административно-териториалното устройство на
Република България.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен с
предложеното писмо, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов).
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващите писма са във
връзка с провеждането на симулациите, организирани от
Централната избирателна комисия на 12 декември. С вх. № ЦИК-00766 от 5 декември 2017 г. сме получили отговор на поканата,
изпратена до госпожа Мария Габриел, с което ни уведомява, че няма
да има възможност да присъства на симулацията на 12 декември
поради други служебни ангажименти.
С вх. № ЦИК-02-100 от 4 декември 2017 г. сме получили
потвърждение от администрацията на Народното събрание, с което
потвърждават, че ще участва господин Дойчинов, директор на
дирекция „Информационни и комуникационни системи” към
Народното събрание.
Предлагам ви тези писма, както и следващите, които
очакваме да получим в отговор на поканите, да бъдат предоставени
на госпожа Манолова за попълване на данните в регистрационната
форма, която е предвидена за събитието.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, мисля че сте
съгласни да вземем решение, за да може данните да се попълват в
оперативен порядък. Да вземем решение по принцип данните да се
въвеждат, когато идват, а след това ще гласуваме за последващо
одобрение.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали е
проект на договор между гранд хотел „София и Централната
избирателна комисия по повод провеждането на симулациите,
предвидени за 11 и 12 декември, като знаете, че на 11 декември
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залата ще се ползва за инсталиране на необходимата техника от
„Информационно обслужване”.
Към договора е и Приложение 1, неразделна част от него, във
връзка с организацията по провеждане и предвидената техника,
която ще се ангажира от хотела, и предвидените кафе-паузи, които
мисля че в предходно заседание колегата Матева е докладвала и има
протоколно решение за тях.
Предлагам ви, ако нямате бележки по текста на договор, да го
гласуваме и да упълномощим госпожа Сидерова да подпише
договора за председател на ЦИК и госпожа Герасимова за главен
счетоводител.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, имате ли
нужда от време да прегледате договора? Ако не, да преминем към
гласуване.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов); против – 1
(Георги Баханов).
Колеги, извън микрофон обсъждахме да направим
прессъобщение за симулациите. Предлагам да бъде изработен текст
от групата и на следващото заседание да бъде гласуван. Или ако
проектът бъде подготвен по-рано, да бъде изпратен, както
процедирахме с датите, по имейлите за съгласуване и след
съгласуване да изпратим прессъобщението да го изпратим до
медиите. А на заседанието в четвъртък да се одобри последващо.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов).
Давам думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще започна с поканите.
Докладвам ви една покана от „Апис” с вх. № ЦИК-00-718-1 от 5
декември 2017 г. във връзка годишното приключване и новия Закон
за счетоводството за семинар с участието на регистриран одитор за
счетоводители. При проявен интерес нека нашите счетоводители да
се заявят, тъй като такса не се дължи, а може да се наблюдава
включително в реално време.
Заедно с това може да видите и останалите покани,
включително и обучения, в папка „Покани” за предоставяне в
счетоводството при проявен интерес. За сведение на комисията.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-765 от 5 декември 2017
г. писмо от „Информационно обслужване” след извършения оглед и
от техни представители на 30 ноември т.г. на сградата на ЦКС с
оглед на нуждите на Централната избирателна комисия и с цел
обезпечаване на работата на ЦИК и сигурността на Комисията и на
информацията. Подробно са ни описали техните бележки и
необходимите действия, които трябва да бъдат предприети и
извършени с оглед на тази комуникационна обезпеченост.
Включително считат, че могат да изпълнят тези дейности и при
решение от Централната избирателна комисия ще ни предоставят
оферта. Но мисля, че това е последващ етап. На първо място, ние ще
изчакаме становищата и на останалите, тъй като ми се струват много
сериозни бележките на „Информационно обслужване”. Моля да се
запознаете.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Писмото остава за
запознаване, за да може заедно със заключенията на другите
експерти да бъде обсъждано.
Продължете, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. МИ-10-28 от 4
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декември 2017 г. Постъпило е едно питане по пощата от д-р Иван
Стойнов, общински ръководител на политическа партия ГЕРБ в
община Златица, във връзка с административно дело (номерът е
посочен в писмото) срещу решение на Общинската избирателна
комисия. Задава се въпрос дали Централната избирателна комисия е
заплатила адвокатския хонорар на адвокат, който е представлявал
Общинската избирателна комисия пред Административния съд. И
ако Централната избирателна комисия не е заплатила, тогава коя
институция го е платила.
Уважаеми колеги, запознах се с административните дела.
Това е срещу решение на Общинската избирателна комисия за
предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник
поради неизпълнение от негова страна на задължението за
освобождаване от търговски дружества, в случая става дума за
търговско дружество с общинска собственост до постъпване на
сигнала през 2016 г.
Можете да се запознаете с делата. Решенията съм принтирала
и ще ги оставя към преписката.
Решението е потвърдено от Административния съд,
обжалвано е пред Върховния административен съд, отново се
потвърждава. Присъдени са разноски на адвокат, който е
представлявал Общинската избирателна комисия.
Разговарях с председателя на Общинската избирателна
комисия, оказа се, че юристи в Общинската избирателна комисия
няма. На този етап не ви го докладвам за друго, освен да отговорим,
че това не е информация по смисъла на Закона за достъп до
обществена информация. Централната избирателна комисия не
разполага с информация по поставения въпрос, но и тази
информация не е обществена по смисъла на Закона за достъп до
обществена информация.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, чухте направеното
предложение. Има ли други предложения? Ако няма, да гласуваме
изпращането на писмо с текста, предложен от колегата Солакова.
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Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Продължете, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикувано едно проектописмо във връзка с проучването,
което извършваме на свободни сгради. Моля да го погледнете,
имаше информация за административна сграда, която е собственост
на Светия синод. Предлагам да изпратим това писмо на сграда,
която се намира на пл. „Света Неделя” № 4, да ни дадат малко поподробна информация и възможности за наемане или закупуване.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, запознахте ли се с
текста на писмото? Има ли предложения по текста?
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Продължете, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-218 от 30
ноември 2017 г. докладна записка относно събиране на оферти за
канцеларски материали, тонери и почистващи средства. Приложен е
списък, изготвен от администрацията. Тъй като имаме и налични
средства, и необходимост от закупуването до 7 хиляди без ДДС,
предлагам да одобрим този разход и предприемане на действия за
събиране на оферти.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
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Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на 9 май сме взели решение
за одобряване на предложение за закупуване на предпазни средства
за работа с видеодисплеи. На 6 юни по протокол № 539 сме
одобрили разход до 800 лв. и със срок до 30 ноември 2017 г. за
извършване на съответните разходи. Тъй като този срок се оказа
недостатъчен за колегите, моля да удължим срока до 20 декември за
снабдяване на колегите от Централната избирателна комисия с
предпазни средства за работа с видеодисплеи, за което да се
представят рецепта от очен лекар и фактура с касов бон, на която
фактура да е записано, че е за предпазни средства за работа с
видеодисплеи. Крайният срок за отчитане на тези документи да е 20
декември.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Благодаря. Следващ докладчик – господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Писмото е пак от Хисар. Прилагат ни
протокол и заповед за това, че на основание наше Решение № 4919МИ/НР от 21 ноември са отворили помещение и ни изпращат
необходимите документи. Входящият номер МИ-06-700 от 1
декември 2017 г. За сведение.
Следващ докладчик е Иванка Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председателстваща.
Колеги, в моя папка от днешна дата ви докладвам само за
запознаване отговора на писмо, пристигнало по електронната поща с
вх. № ЦИК-07-55-82 от 30 ноември, което изпратихме на централата
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на АСЕЕЕО по повод тяхно питане и молба за възстановяване на
презентациите на участниците на 26-ата конференция на АСЕЕЕО.
За сведение.
ПРЕДС. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, последен доклад.
Получил се е преводът на благодарственото писмо от АСЕЕЕО във
връзка с проведената 26-ата конференция на АСЕЕЕО на 9 и 10
ноември 2017 г. Съдържанието ви е известно, беше ви представено
от колегата Алексиева, тя го преведе направо в зала.
Предлагам ви да одобрим за публикуване и българския текст
до английския текст, за да може всеки, който се поинтересува, да се
запознае. В писмото изрично е подчертано, че това е измежду найдобре организираните конференции както по отношение на
професионалната част, така и по отношение на логистичната
организация. И с изрична благодарност до всички колеги, които са
имали презентации и са взели участие в работните сесии на
конференцията.
Който е съгласен да го публикуваме на нашата страница,
моля да гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов).
Колеги, благодаря ви! С това изчерпихме дневния ред.
Следващото заседание е в четвъртък от 10,30 ч.
(Закрито в 11,55 ч.)

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова
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СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Стойка Белова

