ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 595
На 4 януари 2018 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.
Докладват: Мария Бойкинова, Румяна
Сидерова
2. Доклад относно писмо на Омбудсмана.
Докладва: Росица Матева
3. Доклад относно писмо на Държавна агенция „Електронно
управление“.
Докладва: Росица Матева
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Емануил
Христов
5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Мария Бойкинова, Румяна
Сидерова
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5.а. Отчет относно договор с „Информационно обслужване“
АД.
Докладва: Емануил Христов
6. Доклади по административнонаказателни преписки.
Докладва: Мария Бойкинова
7. Доклади по писма.
Докладват: Мария Бойкинова, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Росица Матева, Таня
Цанева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Ивилина Алексиева
8. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и
Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова и
Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
уважаеми колеги! В залата сме 14 членове на Централната
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 4 януари 2018 г.
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Колеги, Честита Нова Година! Нека тя донесе във вашите
домове любов, топлина, лично и семейно щастие! Нека да бъде
изпълнена с чисти помисли, добри дела и с реализирани каузи!
Бъдете здрави!
Освен това тази година започва и с поемане на
Председателството на Съвета на Европейския съюз от страна на
България. Предизвикателствата пред Европейския съюз са големи и
бих искала да си пожелаем успешно Председателство, от което да
излезем с по-висок имидж на държавата ни, която да е доказала
достойно своето място на държава – член на Европейския съюз.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т. 1.
Предложение до президента за насрочване на частични избори.
Докладчици госпожа Бойкинова и госпожа Сидерова; т. 2. Доклад
относно писмо на Омбудсмана. Докладчик госпожа Матева; т. 3.
Доклад относно писмо на Държавна агенция „Електронно
управление“ – докладчик госпожа Матева; т. 4. Доклади относно
искания за отваряне на запечатани помещения с докладчик господин
Арнаудов; т. 5. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК с докладчици госпожа Бойкинова и госпожа
Сидерова; т. 6. Доклади по административнонаказателни преписки с
докладчик госпожа Бойкинова; т. 7. Доклади по писма с докладчици
госпожа Бойкинова, господин Ивков, госпожа Ганчева, госпожа
Матева, госпожа Цанева, госпожа Сидерова, госпожа Солакова и аз;
и последна точка - 8. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Моля да ме включите в точката за
отваряне на помещения. И отделно може би в отделна точка - 5.а.
Отчет относно Договор № 17 с „Информационно обслужване“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека това бъде
нова т. 5.а.
Други желаещи! – Не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
бих искала да ви информирам за няколко преписки – няколко
доклада за сведение.
На първо място да ви информирам, че по обективни причини
от днешното заседание отсъстват госпожа Мусорлиева, господин
Андреев, господин Томов, господин Баханов, господин Чаушев,
госпожа Грозева и госпожа Иванова.
На второ място, колеги, с вх. № ЧМИ-01-49 от 21.12.2017 г. и
ЧМИ-01-51 от 28.12.2017 г. администрацията на Президента ни е
изпратила препис от Указ № 260 от 19 декември 2017 г., съответно
Указ № 267 от 22 декември 2017 г. на Президента на Република
България, с които президентът насрочва частичен избор за кмет на
кметство Градешница, община Криводол, област Враца на 18
февруари 2018 г., съответно насрочва частичен избор за кмет на
кметство Кестеново, община Омуртаг, област Търговище на същата
дата.
Колеги, в „Държавен вестник“, бр. 102 от 22 декември 2017
г. и в „Държавен вестник“, бр. 104 от 20 декември 2017 г. са
обнародвани така докладваните ви укази на Президента на
републиката.
Колеги, в „Държавен вестник“, бр. 103 от 28 декември 2017 г.
е обнародвано Решение № 4936-НС от 21 декември 2017 г. на
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Централната избирателна комисия относно обявяване на Радослава
Пламен Чеканска за народен представител от Десети изборен район
– Кюстендилски.
Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът е в моята папка за
днешното заседание. Уведомявам ви, че в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-15-433 от 22.12.2017 г. от общинската
избирателна комисия – Хасково, са ни изпратили тяхно Решение №
467, с което са прекратили предсрочно пълномощията на кмета на
кметство с. Криво поле, община Хасково, на основание чл. 42, ал. 1,
т. 4 от ЗМСМА, а именно поради това, че след избирането му е
осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер. Присъдата е влязла в сила.
Съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА отказите по ал. 4 –
основанието на което е прекратено, чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА,
само отказите подлежат на оспорване, т.е. в случая това решение на
подлежи на оспорване, въпреки че колегите от общинската
избирателна комисия са отбелязали, че решението подлежи на
оспорване в тридневен срок от обявяването му, пред ЦИК.
Аз се свързах с председателя на общинската избирателна
комисия – Хасково, и същият ме уведоми, че не е постъпила жалба
след тридневния срок и решението е влязло в сила. Съответно ще ни
изпратят и решение с такава отметка, въпреки че то не подлежи на
оспорване, но е с оглед тяхното решение, така както са го взели,
поради което ви предлагам да вземем решение, с което да
предложим на Президента на Република България да насрочи
частичен избор за кмет на кметство Криво поле, община Хасково.
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Исках също така да добавя, че населението на кметството
отговаря на изискванията на Изборния кодекс за насрочване на
частични избори, тъй като има регистрирани 926 жители по
постоянен адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4941-МИ.
Колеги, подлагам на гласуване писмото до Президента със
стандартния текст.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря, госпожо Бойкинова. Това бяха вашите доклади по
тази точка.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх.
№ МИ-15-434 от 28.12.2017
г., и допълнително изпратени
материали по същата преписка на 2 януари 2018 г.
Получили сме писмо от Общинска избирателна комисия –
Кърджали, област Кърджали, с което ни уведомяват, че с Решение №
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396 от 14 декември 2017 г., ОИК е прекратила предсрочно
пълномощията на кмета на кметство Мост, община Кърджали,
област Кърджали на основание чл. 42, ал. 1, т. 9 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
Към писмото са приложени всичките необходими документи
в два броя, заверени с печата на общинската избирателна комисия.
В допълнително представените материали, освен решенията,
протоколите, материалите, които са послужили за основание за
прекратяване на пълномощията, с допълнително писмо е
пристигнало писмо от Община Кърджали, с изх. № 92-00-14-79 от 20
декември 2017 г., от което е видно, че населението на кметство
Мост, община Кърджали, област Кърджали, което се състои от
населените места с. Мост и с. Добриново, е 1812 души, т. е. налице
са изискванията на закона за произвеждане на избори за кмет на
кметство.
Налице са и всички други формални основания, доколкото
решението влиза в сила. Приложено е към допълнителното писмо и
едно съобщение от Административния съд – Кърджали, че в съда е
постъпила жалба срещу това решение, без жалбата да е изпращана
на общинската избирателна комисия, както и копие от тази жалба.
Образувано е административно дело № 357/2017 г., което е
насрочено за днес от 14,00 ч.
Проверих в съда, но нито на сайта на съда, нито при
извършената проверка в канцеларията, няма спиране изпълнението
на решението на общинската избирателна комисия, а и в самата
жалба няма такова искане. Затова аз в мотивите съм описала всички
тези обстоятелства и съм възприела, че са налице изискванията на
чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс за насрочване на частични избори
за кмет на кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали.
Проектът на решението е с № 4914. Решението е обжалвано,
но няма искане за спиране на изпълнението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
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(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
проект на решение… (Реплики.)
Уважаеми колеги, отменям гласуването. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, нека да направим справка с нормативната
уредба. Предлагам да отложим разглеждането на това предложение
докато съберем допълнително необходимата ни информация.

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Доклад относно писмо на Омбудсмана.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, припомням ви, че предколедно и предновогодишно
получихме едно писмо от госпожа Мая Манолова, която е
Омбудсман на Република България, и би следвало текстът на
писмото да е прехвърлен във вътрешната мрежа за днешното
заседание в моята папка.
Входящият № на писмото е ЦИК-00-802 и е публикувано от
21 декември, за да си припомните.
Аз ще ви припомня най-фрапиращите неща, които бяха
посочени от госпожа Манолова. Писмото е във връзка с проведените
симулации от страна на Централната избирателна комисия през м.
декември 2017 г.: едните, които организирахме ние съвместно с
„Информационно обслужване“ АД, и другите, които бяха
организирани от Държавната агенция „Електронно управление“ по
проекта, който се изпълнява от Държавната агенция в партньорство
с Централната избирателна комисия.
Становището на госпожа Манолова е, че според нея, така
както чете тя нормите на Изборния кодекс, които уреждат тези
отношения: единствената разлика между „симулация на
дистанционно електронно гласуване“
и
„експериментално
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дистанционно електронно гласуване“ е, че при симулацията се
гласува за измислени партии и коалиции, докато експериментът се
провежда в реални избори, което е когато се гласува реално.
Другото нещо, по което тя ни изразява своето становище е, че
симулацията не трябва да бъде само имитация, а същата следва да се
извърши в реален изборен район и сред реални избиратели, което да
включи всички елементи на изборния процес, а именно включително
самата регистрация за участие в такова гласуване.
И другото, на което обръща внимание е, че отложеното с една
година въвеждане на лични карти с чип чрез приетите наскоро
промени в Закона за българските лични документи, не следва да се
отрази на подготовката на експерименталното дистанционно
електронно гласуване, доколкото в Изборния кодекс не било
предвидено изрично и не бил посочен този метод за електронна
идентификация. Има и други неща.
Аз както ви казах и когато докладвах писмото на
предходното заседание, подготвих един отговор, който ако сте
съгласни, ще ви предложа на изпратим. Като съм се ограничила в
отговора и съм се постарала той да изразява принципната позиция на
Централната избирателна комисия за това как трябва да изпълни
въведените й задължения с § 145, а именно провеждането на
симулации и подготовката на експерименталното гласуване. Като
включително смятам, че би следвало да се поясни, че Централната
избирателна комисия, подготвяйки системата за дистанционно
електронно гласуване, на базата на която би следвало да се извършат
експериментите, които трябва да направим, съгласно закона в три
поредни избора през тази година, не може да не се съобрази с това,
че при гласуването на избирателя дистанционно електронно,
избирателят се идентифицира по начин, определен в Закона за
електронната идентификация и съгласно Регламент 910/2014 г., като
към това ни препраща ал. 22 на § 145. И за разлика от становището
на омбудсмана и прочита на § 145 от омбудсмана, този пък Закон за
електронната идентификация ни препраща към Закона за
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българските лични документи, тъй като по Закона за електронната
идентификация органът за електронна идентификация е именно
министърът на вътрешните работи, който издава удостоверенията за
електронна идентичност.
Така че в крайна сметка нито Централната избирателна
комисия е единственият орган в държавата, който може
самостоятелно да организира гласуване по електронен път
дистанционно, тъй като в подготовката на тази дейност, на тази
система би следвало, спазвайки и Изборния кодекс, и законите към
които той препраща, наредбите и регламента, да участват и органите
за електронно управление, за електронна идентификация, каквото е
Министерството на вътрешните работи. Има посочени в параграфа и
доста наредби, които би следвало да се спазват при изготвяне на тази
система, така че ние няма как да избягаме от обстоятелството, че
съгласно този Закон за електронната идентификация и Закона за
българските лични документи такава електронна идентичност на
българските граждани като физически лица ще бъде въведена едва
през 2019 г.
И според мен това би следвало да бъде дебат и в нашата
комисия: как ние ще организираме подготовката на системата, по
която евентуално да се извърши експериментът през 2018 г. и да
бъде подготвена тази система за изборите през 2019
г. за
Европейски парламент, където евентуално трябва да бъде въведено
такова реално гласуване.
Затова аз съм се опитала да избягвам обяснителния режим, в
който не смятам, че Централната избирателна комисия трябва да
влиза. Въпреки всичко смятам, че би следвало – все пак това е второ
писмо на госпожа омбудсмана – открито писмо, както тя казва. Тя го
изпраща включително до медиите преди да пристигне или
едновременно с пристигането в Централната избирателна комисия.
Така че смятам, че би следвало да й покажем нашия прочит на
Изборния кодекс и начина по който действа Централната
избирателна комисия, за да изпълни задълженията си, с
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отговорността с която го прави. Включително да изпратим отговора
и до медиите като прессъобщение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни отговор с измененията и допълненията, направени в оперативен
порядък.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, 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), против – няма.
Предложението се приема.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета:
3. Доклад относно писмо на Държавна агенция
„Електронно управление“.
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаема госпожо председател, не знам
дали сте го разпределили на мен или на колегата Нейкова, но за
първи път ще ви докладвам, колеги, документи изпратени от
Държавната агенция „Електронно управление“. Аз се запознах с
документите, тъй като ми е дадена като основен докладчик малка
част от изпратените документи. Всички останали са изпратени по
имейлите на всички колеги, така че в момента ви докладвам за
сведение „Техническо задание и съпътстваща документация за
разработване на система за електронно гласуване“, което се намира в
папката с моите инициали, и е с вх. № ЦИК-00-773-1 от 3 януари
2018 г. Обръщам внимание, че това са документи, които са
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подготвени за изпълнение на Дейност 2 по проекта, а именно
„Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно
управление“, като е приложено Техническо задание, Методика за
оценка и съпътстваща документация за провеждане на обществена
поръчка за избиране на изпълнител, който да изгради и внедри
Система за дистанционно електронно гласуване.
Много голям обем са документите, като аз мисля, че трябва
да се запознаем всички колеги внимателно с тях и може би да
направим работно обсъждане, защото за мен лично е леко
притеснителен текстът на ал. 14 от § 145, който изисква Централната
избирателна комисия да определи техническите изисквания към
софтуерната и хардуерната част на системата. Ако тази система ще
се изработва по този проект и с тази обществена поръчка, ние трябва
много внимателно да подходим към това, което ни е предложено,
като начин на възлагане, на подготовка и внедряване на тази
система. Така че го докладвам само за запознаване в момента.
Нямам представа какви са сроковете, в които трябва да отговорим.
Предполагам, че колегите, които са от работната група, могат да
кажат; и как този проект ще бъде съвместен с нашите задължения по
Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожо Матева, наистина по погрешка е разпределен. Вие
знаете, че с госпожа Нейкова от време на време ви прехвърлям
преписки. Но в случая въпросът беше да бъде докладвана
преписката.
Колеги, наистина е необходимо да се запознаем много
задълбочено и ни трябва време затова. Аз също положих усилия и
видях, че не ми стигна времето в рамките на вчерашния ден да успея
да се запозная с документацията. Затова, колеги, в понеделник, 8
януари 2018 г., ще имаме работно заседание от 10,30 ч., на което да
разглеждаме тези документи. (Реплики, уточнения без микрофон.)
Благодаря.
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Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Първи докладчик е господин Арнаудов – заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моята папка за
днешното заседание има един проект за решение относно искане за
отваряне на запечатани помещения в община Симеоновград, област
Хасково, в които се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за членове на Европейския парламент от
Република България през 2014 г., от изборите за общински
съветници и кметове и национален референдум през 2015 г.
Писмото е постъпило в Централната избирателна комисия с
вх. № ЕП-14-2 от 19.12.2017 г. от кмета на община Симеоновград,
област Хасково, с искане за разрешаване отварянето на запечатани
помещения – стая № 1 и № 2, като достъпът е необходим във връзка
с писмо с изх. № ЕП-06-24 от 11.12.2017 г. на Централната
избирателна комисия и нуждата от обмен на информация между
страните – членки на Европейския съюз.
Във връзка с това ви предлагам да разрешим достъпа до
запечатаните помещения с цел извършване на справка и
предоставяне на копия от налични документи, а именно
декларациите по чл. 359, ал. 1 и чл. 408, ал. 1 от Изборния кодекс на
гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които
са били включени в част II на избирателния списък за съответния
вид избор, като се посочи и за кой вид избор са подадени.
Това е накратко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против –
няма.
Колеги, това е Решение № 4942-ЕП/МИ.
Благодаря, господин Арнаудов. Продължете.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Докладвам ви само за сведение писмо
от кмета на община Ябланица с вх. № НС-06-184 от 21.12.2017 г., с
което ни изпраща копие от своя заповед за определяне на
длъжностните лица за отваряне на запечатано помещение и
протокол от тези лица за отваряне на помещението. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Христов – заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, с днешна дата с писмо с вх. № ЦИК-14-1 сме
получили по електронната поща, изпратено и по нормалната поща,
писмо от кмета на община Тутракан, област Силистра, с искане за
отваряне на запечатано помещение във връзка с предстоящи
строителни и ремонтни работи. Той иска Централната избирателна
комисия да разреши да се отвори помещението на ул.
„Трансмариска“ № 7, където е учрежденският архив на община
Тутракан и в което се съхраняват книжата и материалите от
парламентарните избори на 5 октомври 2014 г., и на местните
избори и националния референдум на 25 октомври 2015 г., именно с
извършването на ремонтни работи.
Във връзка с това иска да разрешим след отварянето книжата
и материалите да бъдат преместени в друга сграда на общинската
администрация на ул. „Трансмариска“ № 31.
Във връзка с това съм подготвил проект за решение № 4917 в
папката с моите инициали, в което е описано това, което ви
докладвах. Описал съм разбира се, че отварянето трябва да бъде
съгласно наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. и какви
действия трябва да бъдат извършени след преместването. Разбира се,
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за всички извършени действия да се съставят съответните
протоколи, които заедно с копие от заповедта на кмета за
определяне на длъжностните лица от общинската администрация,
които ще се занимават с тази работа, да бъдат изпратени за сведение
на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4943-НС/МИ.

Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред:
5. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от общинската избирателна комисия –
Стара Загора. Същите са провели заседание на 19.12.2017 г., на
което са присъствали председател, заместник-председател, втори
заместник-председател, секретар и 9 членове – общо 13. Заседанието
е във връзка с писмо на Централната избирателна комисия, с което
сме им указали да утвърдят Списък „А“ и Списък „Б“ във връзка с
произведените избори за общински съветници и кметове, и
съответно да обявят списъците. В изпълнение на нашето писмо те са
взели това решение.
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Към преписката има счетоводна справка и контролен лист за
предварителен контрол, поради което ви предлагам да гласуваме да
се изплатят исканите възнаграждения за проведеното заседание на
колегите от общинската избирателна комисия – Стара Загора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
искане от общинската избирателна комисия – Кърджали, за
проведени три заседания за предсрочното прекратяване
пълномощията на кмета на кметство Мост, както и за вземане на
решение за изпращане на писмо до Централната избирателна
комисия за уведомяване на президента, с вх. № МИ-27-221 от 27
декември 2017 г. Искането е минало през проверката на нашия
финансов и правен отдели.
Едното заседание е проведено на 12 декември 2017 г. На него
са присъствали 11 членове, от които председател, двама заместникпредседатели и 8 членове. Основанието е в нашето Решение № 2901МИ от 5.11.2015 г. Изискали са документите по сигнала, който е
даден, за кмета на кметство Мост.
На следващото заседание на 14 декември 2017 г. са взели
Решение № 396 за прекратяване на пълномощията. На него са
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присъствали също 8 членове от комисията и председател и двама
заместник-председатели – общо 11.
Следващото заседание е на 20 декември 2017 г. след изтичане
на срока по чл. 459 от Изборния кодекс, и макар че решението по
тази точка не подлежи на обжалване, са ни изпратили писмо, с което
са ни уведомили и са взели решение да ни изпратят писмото и към
което са приложили всички необходими документи. На заседанието
на 20 декември 2017 г. са присъствали председател, двама
заместник-председатели и 9 членове, т.е. 12 души.
Има средства. Налице са основания. Минало е през
проверката на юрисконсулт и финансов контрольор в лицето на
Лилия Богданова и двете. Всичко е проверено. Счетоводството също
е проверило.
Предлагам да се изплатят заседанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,), против
– 1 (Росица Матева).
Предложението се приема.
Колеги, изчерпахме и точка пета от дневния ред.

Продължаваме с точка 5.а.:
5.а. Отчет относно договор
обслужване“ АД.
Заповядайте, господин Христов.

с

„Информационно

18
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, в папка с моите инициали има едно pdf писмо. То е
от „Информационно обслужване“ АД във връзка с изпълнение на
Договор № 17 от 9 юни 2017 г. Само да припомня, че в този договор
става въпрос за извършване на услуги по актуализиране
съдържанието на официалната интернет страница на ЦИК по наши
заявки, обработка на електронни заявки, управление на
съдържанието и т.н.
В самия договор е записано, че той се отчита на тримесечие.
Така че за четвъртото тримесечие това включва срока от 24
септември до 23 декември 2017 г. Но от 24 до 27 декември бяха
почивни дни. Затова писмото е получено при нас на 28 декември и е
заведено на 28 декември 2017 г., но тъй като това е първото ни
заседание след този период, затова го докладвам сега. Исках просто
да дам информация, че това писмо е от края на миналата година.
Писмото касае предложение за приемо-предавателни
протоколи във връзка с извършените дейности за тези период, който
ви казах: от 24 септември до 23 декември 2017 г. Описани е кои
дейности и по кои точки от договора са извършени. И тъй като ние
през този период не сме правили някакви забележки по отношение
на работата на „Информационно обслужване“ АД по този договор,
предлагам на упълномощим председателя на Централната
избирателна комисия и секретаря да подпишат приемопредавателните протоколи без никакви забележки и възражения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения: одобряване на изпълнението и подписване на
протоколите.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова), против – няма.
Предложението се приема.

Продължаваме с точка шеста:
6. Доклади по административнонаказателни преписки.
Заповядайте, госпожо Бойкинова с всички доклади, които ви
разпределих. Упълномощавам госпожа Солакова да води.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, ще ви докладвам 14 броя
резолюции, с които областният управител на област София-град е
взел
като
административнонаказващ
орган
решение
за
предупреждение за нарушителите. Съответно ще ви докладвам и
четири
резолюции
за
прекратяване
на
административнонаказателните производства.
И ви докладвам, че областният управител на област София е
приел пет резолюции, с които е решил да предупреди
представляващия Коалиция „Обединение ДОСТ“ Лютви Местан, че
при последващо нарушение ще му бъде наложена глоба в размер на
2000 лв. И въпреки многократното нарушение, издадените актове за
установяване на административни нарушения от дати 21, 24, 18 март
2017 г., областният управител чисто формално на едно и също
основание е издал пет такива резолюции срещу господин Лютви
Местан.
Също така и срещу „Нова Броудкастинг Груп“ е издал две
резолюции, с които предупреждава, че ако „Нова Броудкастинг
Груп“ продължава да нарушава разпоредбите на Изборния кодекс,
ще й бъде наложена имуществена санкция. Въпреки че единият ни
акт е от 21.03.2017 г. за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния
кодекс, следващият е от 24.03.2017 г., той чисто формално приема
тези резолюции.
И
също
така
за
четири
акта
прекратява
администратвнонаказателните производства срещу „БЛИЦ“, срещу
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„Гласове.ком“ и две срещу „ПИК Нюз“. Основанията за
прекратяване са чл. 34, ал. 3 от ЗАНН, а именно че
административнонаказващият орган, в случая областният управител,
в шестмесечен срок от съставянето на акта, не е издал наказателно
постановление.
Докладвам ви ги за сведение. Към този момент няма нито
едно издадено наказателно постановление от областния управител
на София-град господин Пехливанов.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова.

Преминаваме към разглеждането на точка седма:
7. Доклади по писма.
Отново госпожа Бойкинова е докладчик.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило
писмо до Централната избирателна комисия – заявление от адвокат
Милен Трайчов Попов, за предявяване на изпълнителен лист,
издаден от Административен съд – Кюстендил, с който
изпълнителен лист е осъдена общинската избирателна комисия в
Дупница да заплати на Ботьо Димитров Дончев сумата от 1700 лв.,
от които 1600 лв. адвокатско възнаграждение и 100 лв.
възнаграждение за вещо лице.
Изпълнителният лист е в оригинал.
Към заявлението има приложен Договор за правна защита и
съдействие и изрично пълномощно, с което господин Дончев
упълномощава адвоката си да предяви изпълнителния лист, както и
да получи присъдените в него суми, а също изготвяне, подписване и
подаване на всички документи. В заявлението има посочена банкова
сметка, по която да бъдат изплатени сумите.
Аз погледнах съдебните решения. Отменено е решението на
общинската избирателна комисия – Дупница, за избор на кмет на

21
кметство Блатино, община Дупница, като Административният съд е
обявил за недействителен избора. Отишло е до Върховния
административен съд, който е отменил решението, пак се е върнало
на Административен съд – Кюстендил, който отново е обявил
избора за недействителен и решението е влязло в сила.
Предлагам ви преписката да се администрира до
счетоводството за предвиждане на средства и изплащане на сумата
по посочената банкова сметка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Уважаеми колеги, отменям гласуването поради факта, че не
всички членове на Централната избирателна комисия гласуваха.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, обсъдихме в дълбочина представения ни
казус.
Подлагам на гласуване така направеното предложение от
госпожа Бойкинова.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – 2
(Метин Сюлейман, Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Благодаря на госпожа Бойкинова.
Продължете.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо –
качено е във вътрешната мрежа в моята папка, с вх. № НС-22-317 от
21.12.2017 г. Адресирано до председателя на ЦИК от Октай
Енимехмедов. Той иска от нас да му отпуснем субсидия, предвидена
за политическите партии в размер на 11 лв. за него, имайки предвид,
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че през 2014 г. се е явявал като независим кандидат от община
Бургас на предсрочните парламентарни избори.
Единият вариант е да му отговорим съгласно чл. 25 от Закона
за политическите партии: „Държавната субсидия се отпуска за
финансираните партии и коалиции, които са регистрирани в
Централната избирателна комисия и участвали в последните избори,
но не и за независими кандидати“.
Другият вариант да го оставим за сведение, тъй като считам,
че е много несериозно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване първо така
предложения отговор до лицето.
Колеги, гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 8 (Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова), против – 7 (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова, Метин
Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, това предложение не събра необходимото
мнозинство. Остава за сведение.
Следващ докладчик е господин Ивков – заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № НС-05-234 от 22.12.2017 г. За
сведение. Писмо от Областна администрация – Пловдив. В
изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за
националния държавен архивен фонд е извършена експертиза и ни
изпращат следните документи: копие на работен опис, копие от акт
за унищожаване, копие на писмо с вх. № от „Държавен архив“ –
Пловдив, и копие на протокол на предадени за унищожаване
документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
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Следващ докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК07-38-76 от 29 декември 2017 г. Това е информация, която е
получена за сведение в Централната избирателна комисия от
Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз в Брюксел, и е относно проведени двустранни
срещи относно приоритетите и програмата на българското
председателство и Работна група „Общи въпроси“.
Докладвам ви го за сведение и запознаване, тъй като съдържа
информация, която ще ни бъде полезна с оглед бъдещата работа по
част от тези досиета. Знаете, че ние изразяваме становища. Има
информация за реформата на изборното право на Европейския съюз,
датата на европейските избори, състава на европейския парламент,
предложението за изменение на Регламента за финансиране на
европейските политически партии и европейските политически
фондации, и др.
Докладвам го за сведение и запознаване.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, с оглед
готовност на Централната избирателна комисия – подчертавам – при
поискване от страна на национални органи на експертно становище,
да потърсим съдействието на партньора ни „Информационно
обслужване“ АД по отношение на съответните изчисления.
Предлагам това да стане с едно писмо.
Подлагам го на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
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Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви само за
сведение вх. № МИ-04-03-28 от 28 декември 2017 г. Писмото е от ГД
„ГРАО“ във връзка с броя на лицата с постоянен адрес в кметство
Нова Шипка, община Долен Чифлик. Припомням, че преписката
съдържаше официални данни, поискани от кмета на общината и ние
решихме да не правим предложение до президента с оглед
недостатъчния брой.
Докладвам вх. №№ ЦИК-07-64-39 от 20 декември 2017 г. и
ЦИК-07-64-1 от 4 януари 2018 г. Това е оригинал и превод на писмопокана, която е изпратена чрез А-WEB като поканата е за
наблюдение на референдум и обществено допитване в Еквадор на 4
февруари 2018 г. Срокът е до 12 януари, така че го докладвам за
сведение и запознаване.
Нямам повече доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Следващ докладчик е госпожа Матева - заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-1 от 2 януари
2018 г., което е от Радио верига „Фокус“, с което ни уведомяват, че
са увеличили своето покритие с още 20 на сто от територията на
страната, като са включили нови радиостанции за Русе, Кърджали и
други градове, които са изброени. Това е във връзка с
традиционното партньорство, което вече става традиционно с Радио
верига „Фокус“ при излъчване на нашата разяснителна кампания.
За сведение.
И едно писмо с вх. № ЦИК-00-571-6 от 21.12.2017 г. за
семинар по обществени поръчки. За сведение. Предполагам, че
всички покани за семинари се качват в общата папка. Който желае,
да се запознае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, продължаваме със следващ докладчик госпожа
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви за сведение с вх. № ЦИК-07-207 –
електронното издание на Международния институт за мониторинг и
развитие на демокрацията в Санкт Петербург. В това издание има
информация за проведената 26-та конференция на АСЕЕЕО в
България, за проведен семинар в Азербайджан по въпроси за
поддържане и подкрепа на обществената инициатива на
гражданското общество, кръгла маса и семинар, проведен в Баку, за
ролята и значението на традиционните ценности.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 21
преписки с №№ ЕП-06-и различна номерация, пристигнали от 14
декември 2017 г. до днешна дата от общините Гърмен, Созопол,
Аврен, Варна – район „Аспарухово“, Велико Търново, Златарица,
Лясковец, Павликени, Чипровци, Пловдив – районите „Южен“,
„Тракия“ и „Западен“, Божурище, Стара Загора, Димитровград,
Велики Преслав, Ямбол и районите „Изгрев“, „Подуяне“,
„Кремиковци“, „Слатина“ и „Сердика“ – София, с изпратените
декларации по чл. 408 и по чл. 359, ал. 2 от Изборния кодекс,
съгласно нашите писма отправени до тези общини, за лицата,
включени в част ІІ на избирателните списъци на изборите за
Европарламент и за местните избори.
Всичките тези преписки трябва да бъдат администрирани от
нашето регистърно деловодство, където събираме информацията.
Това е за сведение и за администриране.
В преписката на община Гърмен има отбелязано, че лицата,
които са в част ІІ от избирателния списък, евентуално фигурират
още от изборите през 2007 г. и за да бъдат включени сега в
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списъка, не са подавали наново декларации, а само удостоверения,
че имат статута съответно на постоянно и продължително
пребиваващи, които са били валидни до 2029 г., поради което ви
предлагам с едно писъмце от Гърмен да изискаме копия от тези
удостоверения, които според тях се намират в общината, но другите
неща вече са архивирани.
И ви предлагам писмо с този текст да ни изпратят
цитираните удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, упълномощавам госпожа Солакова да
води. Тя ще бъде и следващият докладчик.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Вземам повод да предложа в анализа
да включим, че трябва да бъдат разработени по-подробно
разпоредбите за част ІІ на избирателния списък, защото сега има
само два текста: че се изработват в общините и че се запазват
декларациите, но вече включените остават автоматизирано в част ІІ
на избирателния списък при следващи избори. И във връзка с това
трябва да се включат по-точни разпоредби. Най-малкото с
препращане, че разпоредбите се отнасят към изработването на
общите списъци. Освен това ще трябва да има и правила откъде се
вземат данните, тъй като те не се намират в националната система
„Население“ в ГД „ГРАО“.
Това също за сведение.
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Докладвам ви писмо от министъра на вътрешните работи с
вх. № ЕП-04-02-3 от 2 януари 2018 г., с което ни отговарят, че 264
швейцарски граждани, които имат статут на постоянно и
продължително пребиваващи в Република България, са
регистрирани в 59 община, и са ни приложили списъка, както и един
гражданин на Украйна, който е регистриран в Столична община.
Това е по повод уточняване на списъка на гражданите на
други държави – членки на Европейския съюз. Предлагам ви също
да бъде приобщено към регистъра в деловодството, към
регистърното производство. Свързан е също с обмена на
информация, която ще става между нас и останалите държави –
членки на Европейския съюз. Знаете по тези системи, които са за
обмяна на информация. Още повече, че много често от органите
пристигат запитвания колко са гражданите, на кои държави има
граждани, които имат права.
Това е за администриране и приобщаване в регистърното
производство.
И мисля, че това е за днес.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващият докладчик съм
аз – благодаря.
Докладвам ви вх. № ЦИК-02-108 от 21 декември 2017 г. –
писмо от отдел „Административно обслужване“ на Народното
събрание, във връзка с изпратени пощенски пратки от Централната
избирателна комисия за периода от 29 ноември до 20 декември 2017
г., с посочена обща дължима сума 241,40 лв. и приложена фактура
затова, заедно с описа.
Извършена е справка за съответствие в нашето деловодство.
Имаме представена такава справка, подписана от Екатерина
Благоева и Ваня Стоянова. Съгласувано е с госпожа Богданова за
директор. С една обща забележка, че общият брой на писмата
съвпада с информацията, като в справката е отразена датата на
изпращане, а не по изходящия номер.
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Докладвам ви го за сведение. Ще се предостави на
счетоводството за проверка и извършване на плащането по така
представените документи.
За сведение ви докладвам вх. № ЦИК-04-02-12 от 21
декември 2017 г. от министъра на вътрешните работи. Това е
експертно становище въз основа на извършен оглед на сградата на
„Раковска“ № 99. В общи линии моля да се запознаете със
становището. В смисъла, в който експертите го виждат, не може да
се осигури в пълнота сигурността на Централната избирателна
комисия при нанасяне в тази сграда.
Спомняте си, на миналото заседание докладвах едно писмо, в
което се искаше от Централния кооперативен съюз да отговорим
дали продължаваме да проявяваме интерес към сградата.
Изготвен е един проект от Милена Радославова, доколкото
разбрах, който е във вътрешната мрежа. Аз ви предлагам с
посочване и позоваване на тяхното писмо, но стъпвайки на базата на
предоставените експертни становища от компетентните органи,
извършили оглед на сградата на „Раковска“ № 99: „Централната
избирателна комисия ви уведомява, че не проявява интерес към тази
сграда.“ Защото, колеги, те явно имат и други планове и да не ги
бавим повече във времето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на писмо.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, 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), против – 1 (Румяна Стоева-Сидерова).
Предложението се приема.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-00-2 от 2 януари 2018 г. от Националния статистически
институт. Те ни напомнят, че нашето ведомство е включено в
регулярното тримесечно изследване „Наети лица, отработено време,
средства за работна заплата и други разходи за труд“ за 2017 г.
Изпратено ни е ръководство за респондентни счетоводни къщи с
указания по какъв начин може да се въведе и в електронен вид тази
справка, която ние от миналата година регулярно изпращаме.
Срокът е 17 януари 2018 г. На изпълняващия длъжността главен
счетоводител да предоставим цялата информация, за да може да си
изготви проект и да се предостави на вниманието на Централната
избирателна комисия за одобряване преди изпращане.
Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-00-805 от 28 декември
2017 г. Имаме и уведомление от Столична община с приложено
копие на заповед за отпадане на правата по служебния абонамент. За
сведение ви го докладвам, периодът отмина.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-240 от 28 декември 2017 г. докладна записка за изпращане на писма до общини, получили
средства чрез трансфер за възнаграждение за заседания и дежурства
на общинските избирателни комисии през 2017 г. Предоставен ни е
списък и проектът на писмо. С оглед на средствата, които са
трансферирани, ще бъде изготвено всяко едно конкретно писмо.
Моля за принципно одобрение на проекта съгласно списъка,
изготвен от счетоводството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – няма.
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Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Отново една докладна записка с вх.
№ ЦИК-09-239 от 28 декември 2017 г. Има предложение за
закупуване на счетоводна литература. Приложен е списък на
счетоводната литература на обща стойност 240 лв. Има такива
налични средства по Параграф. Издръжка. Предлагам да одобрим
направеното предложение и искане за закупуване на такава
литература.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само напомням, че в папка
„Покани“ са публикувани покани за семинари. Моля да се
запознаете. Те са предоставени и на директора на Дирекция
„Администрация“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на
госпожа Солакова.
Уважаеми колеги, следващ докладчик съм аз. Моля да
отворите моята папка за днешното заседание. Ще видите писмо с
изх. № ИК-04-57 от 28.12.2017 г.
Уважаеми колеги, съгласно протоколно решение от
21.12.2017 г. утвърдих промяна в бюджета на ЦИК за 2017 г., с която
се преразпределя реализирана икономия по показател „Персонал“ в
показател „Издръжка и други текущи разходи“ в размер на 58 250
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лв. За извършената промяна на 28.12.2017 г. с писмо бе уведомен
министърът на финансите. Следствие от тази промяна е
увеличението на максималния размер на ангажиментите и новите
задължения за разходи през 2017 г. с посочената сума, което дава
сигурност, че няма да има превишаване на двата показателя в края
на бюджетната година.
Предлагам за последващо одобрение от ЦИК на извършената
промяна по бюджета на ЦИК за 2017 г.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение писмо с вх. №
ЦИК-04-1 от 02.01.2018 г. от Министерство на финансите, въз
основа на което Министерство на финансите ни уведомява за
намаляване на разходите с 1246 лв. и промяната в бюджетните
взаимоотношения въз основа на наше писмо с изх. № ЦИК-04-48-4
от 21.12.2017 г.
За сведение, колеги.
Следващият ми доклад, колеги, е вх. № ЦИК-07-209 от
28.12.2017 г. С това писмо ни уведомяват и председателят на
Централната избирателна комисия на Грузия ни припомня, че
Осмата годишна среща на органите за управление на избори през
2018 г. ще се състои в периода 28 февруари – 1 март 2018 г.
Припомнянето е, за да си запазим датата.
Уважаеми колеги, ще получим официална покана, която ще
разпределя на колега-докладчик, но в момента ви правя този доклад
само за сведение и да го имате предвид.
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Уважаеми колеги, във връзка с доклад на предходно
заседание на ЦИК в папката за днешното заседание е качен
протоколът от срещата с Иранската делегация и Централната
избирателна комисия.
Отново в днешното заседание извън моята папка в PDF
формат ще видите картичките и поздравителните адреси, които са
получени в Централната избирателна комисия в екселски формат, а в
моята папка ще видите тези, които са електронни и сканирани.
Колеги, отново в папка „Графици“ виждате, че започваме с
графиците за ползване на отпуски и командировки за тази година.
В моята папка най-отгоре ще видите един уърдовски файл
„Задачи 2018 г.“ Направила съм един работен вариант на задачите,
които стоят пред Централната избирателна комисия през
предстоящата година. Обръщам се към вас с молба да го прегледате
и на следващото работно заседание да го обсъдим, допълним и
модифицираме.
Уважаеми колеги, преди да приключим с днешното
заседание, макар че отсъства по обективни причини, бих искала да
поздравя от името на ЦИК и от свое име господин Баханов по
случай неговия рожден ден. Да му пожелаем здраве, щастие и
сбъднати мечти.
Колеги, с това закривам под условие днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Ако получим информация, която
да доведе до произнасяне на ЦИК с решение, заседанието ще
продължи в 14,30 ч.
Ако това не се случи, колеги, свиквам следващото заседание
на комисията следващия вторник, 9 януари 2018 г., от 10,30 ч., като
припомням, че в понеделник в 10,30 ч. ще имаме работно заседание.
(Закрито в 12,25 ч.)
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(15,50 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание.
Както си спомняте, колеги, аз го закрих под условие във
връзка с допълнителна информация, която очаквахме да получим.
Получихме такава и се наложи да продължим заседанието.
С това въведение, колеги, продължаваме с точка първа от
дневния ред:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
И давам думата на госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, относно
докладвания от мен проект за решение за изпращане на уведомление
на Президента за насрочване на частични избори за кмет на кметство
Мост, докладвам, че образуваното административно дело по повод
жалбата на кмета на кметството, е прекратено и жалбата е обявена за
недопустима. Разбира се, има седмодневен срок за обжалване, но аз
считам, че при тази позиция на съда можем да приемем решението с
оглед на това, че решението влиза в сила незабавно, съгласно
разпоредбата на ал. 5 на чл. 42 от ЗМСМА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
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Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 2 (Йорданка Ганчева,
Румен Цачев).
Колеги, това е Решение № 4944-МИ.
Колеги, подлагам на гласуване писмото до президента.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, разпределена ми
беше преписка, която пристигна веднага след приключване на
заседанието.
Постъпило е писмо от Общинската избирателна комисия –
Добричка, област Добрич, относно предсрочно прекратяване на
правомощията на кмета на кметство Лясково, община Добричка,
поради настъпила смърт. Изпратено е заверено копие от решението,
с което е обявено прекратяването на пълномощията, писмото на
общината с приложен към него акт за смърт.
Направихме запитване в ГД „ГРАО“ и аз ще ви моля да
одобрите последващо пуснатото писмо по електронната поща.
Отговорено ни е, че броят на населението към днешна дата е 357
души, т.е. налице са изискванията на чл. 463 от Изборния кодекс във
връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗАТУРБ, поради което ви предлагам проект
с № 4918, и да изпратим писмо на президента за насрочване на
частични избори за кмет и на това село.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, първо подлагам на гласуване за
последващо одобрение писмото до ГД „ГРАО“.
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Гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
С благодарност за бързата реакция на ГД „ГРАО“ към МРРБ.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4945-МИ.
И последно гласуваме, колеги, писмото до президента.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря, колеги.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Знаете, следващото вече е
свикано: вторник, 9 януари 2018 г., от 10,30 ч.
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Закривам заседанието.
(Закрито в 15,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

