
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 597

На 11 януари 2018  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за  допускане на  партия за  участие в 
частични избори, насрочени на 18 февруари 2018 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева
2. Проект  на  решение  за  провеждане  на  жребий  за 

определяне поредните номера в бюлетините на партиите за участие в 
частични избори, насрочени на 18 февруари 2018 г. 

Докладва: Александър Андреев
3. Проекти на решения за промени в състави на ОИК. 

Докладват:  Емануил  Христов,  Мария  
Бойкинова, Ивайло Ивков

4. Проект на решение за определяне на възнагражденията на 
членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в 
с. Баба Тонка. 

Докладва: Емануил Христов
5. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Докладва: Владимир Пенев

5.а. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК. 



Докладва: Камелия Нейкова
6. Доклади по писма. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Александър  
Андреев, Владимир Пенев, Севинч Солакова,  
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова

7. Разни. 
Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка 
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 
Румен Цачев и Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Ерхан Чаушев, Иванка 
Грозева, Катя Иванова, Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  10,55  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

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

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на  11  януари 2018 г. 

Честито  Европредседателство!  Днес  официално  поехме 
Европредседателството  по  един  мисля  много  красив  и  достоен 
начин! 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен  ред:  т.  1. 
Проект на решение за допускане на партия за участие в частични 
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избори,  насрочени  на  18  февруари  2018  г.  –  докладчик  госпожа 
Ганчева;  т.  2.  Проект  на  решение  за  провеждане  на  жребий  за 
определяне поредните номера в бюлетините на партиите за участие в 
частични  избори,  насрочени  на  18  февруари  2018  г.  –  докладчик 
господин Андреев; т. 3. Проект на решение за промяна в състав на 
ОИК  –  Попово  с  докладчик  господин  Христов;  т.  4.  Проект  на 
решение за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и 
СИК  за  произвеждане  на  местен  референдум  в  с.  Баба  Тонка  – 
докладчик  господин  Христов;  т.  5.  Доклади  относно  искания  за 
отваряне на запечатани помещения – докладчик господин Пенев;  т. 
6.  Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа  Ганчева,  господин 
Андреев, господин Пенев, госпожа Солакова и госпожа Нейкова; и т. 
7. Разни с докладчици аз и госпожа Ганчева. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 
така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точката за 
промяна в състава на ОИК- Кайнарджа, и в докладите по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Бойкинова. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Моля  да  включите  нова  точка  за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

нова  точка  5.а.  -  Доклад  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК. 

Други? – Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да ме включите в т. 3. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  други, 

които  имат  предложения  за  изменение  и  допълнение  на  дневния 
ред?  - Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 
дневен ред. 

Режим на гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, 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,  че  днес  по  обективни  причини 
отсъстват госпожа Мусорлиева, господин Томов, господин Чаушев, 
госпожа Грозева, госпожа Сидерова и госпожа Иванова. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 
дневния ред:  

1. Проект на решение за допускане на партия за участие в 
частични избори, насрочени на 18 февруари 2018 г. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

заявление  от  политическа  партия  „ГЕРБ“,  подписано  от 
председателя  и  представляващ  партията  господин  Бойко  Борисов, 
подадено чрез пълномощника господин Цветомир Паунов, заведено 
под № 1 на 10 януари 2018 г. в регистъра на партиите за участие в 
частичните избори за кмет на кметство Звиница, община Кърджали, 
област Кърджали, за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, 
област  Силистра,  за  кмет  на  кметство  Брест,  община  Гулянци, 
област Плевен, за кмет на кметство Любенец, община Нова Загора, 
област  Сливен,  за  кмет  на  кметство  Кочово,  община  Велики 
Преслав,  област  Шумен,  за  кмет  на  кметство  Енчец,  община 
Кърджали,  област  Кърджали,  за  кмет  на  кметство  Градешница, 
община Криводол, област Враца, и за кмет на кметство Кестеново, 
община Омуртаг, област Търговище, насрочени на 18 февруари 2018 
г.
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Заявеното  наименование  за  изписване  върху  бюлетините е: 
ПП ГЕРБ.

Към заявлението са приложени съответно Удостоверение за 
актуално  правно  състояние  на  партията  от  4  януари  2018  г.  по 
съответното фирмено дело; Удостоверение № 48-00-447 от 22 май 
2017 г.  от  Сметната  палата  за  внесени  от  партията  финансови 
отчети;   Пълномощно със  съответния  номер в  полза  на  Цветомир 
Петров  Паунов,  като  партията  е  регистрирана  съгласно  наше 
Решение № 1553-МИ от 28.08.2015 г. за участие в общите избори 
през 2015 г., предвид което ви предлагам проект за решение, с което 
да  допуснем политическа  партия  „ГЕРБ“  за  участие в  частичните 
избори – така както изброих местата в доклада си. 

Проектът на решение е с № 4922 в папката с моите инициали. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 
Уважаеми колеги,  имате ли коментари,  предложения? – Не 

виждам. 
Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева),  
против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4947-МИ. 
С това изчерпахме точка първа от дневния ред. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред:  
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2.  Проект  на  решение  за  провеждане  на  жребий  за 
определяне  поредните  номера  в  бюлетините  на  партиите  за 
участие в частични избори, насрочени на 18 февруари 2018 г. 

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

насрочените за 18 февруари 2018  г. частични избори, Централната 
избирателна  комисия  следва  да  изпълни  своето  задължение  по 
Изборния  кодекс,  във  връзка  с  провеждането  на  жребий  за 
определяне  на  поредните  номера  за  изписване  в  бюлетината  на 
партиите  и  коалициите,  регистрирани  в  Централната  избирателна 
комисия. 

Във връзка  с това и в Хронограмата е  предвиден срокът – 
това  да  стане  до  23  януари  2018  г.  Моето  предложение  с  оглед 
обстоятелството,  че  в  събота  изтича  срокът  за  регистрация  на 
партиите  и  коалициите  е  в  следващото  заседание,  а  именно  на 
16.01.2018  г.,  от  10,00  ч.  да  проведем  жребия  в  рамките  на 
заседанието и в самото заседание, след провеждането на жребия, да 
приемем и решението за  определянето на поредните номера,  така 
както сме правили и в предходните случаи. 

С оглед на това предлагам да вземем протоколно решение за 
определяне  на  16  януари  2018  г.  като  дата  за  провеждането  на 
жребия,  и  на  второ  място,  да  бъде  пуснато  съответното  прес 
съобщение и качено на нашата страница с оглед осигуряването на 
публичност на провеждането на жребя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги? – Не виждам коментари. 
Подлагам на гласуване така направените предложения. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова,  Мария 
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Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането  на  точка  трета  от 
дневния ред: 

3. Проекти на решения за промени в състави на ОИК. 
Заповядайте, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 
Колеги, знаете, че в община Попово, по-специално в с. Баба 

Тонка, ще има местен референдум. Във връзка с това е направено 
предложение  за  промяна  в  състава  на  ОИК  –  Попово,  област 
Търговище, чрез временна замяна на един от членовете, която е по 
майчинство. 

Във  връзка  с  това  съм  подготвил  проект  за  решение. 
Постъпили са писма с вх. № МИ-10-1 от 5.01.2018 г. и вх. № МИ-15-
5 от 9.01.2018 г. от ОИК – Попово, с приложено заявление от Надя 
Георгиева Тодорова-Антонова за заместването й като член на ОИК – 
Попово, поради излизането й в отпуск по майчинство за периода от 
9.01.2018 г. до 28.02 2018 г., т.е. по времето на местния референдум. 

Получено е предложение от упълномощения представител на 
Политическа  партия  „АБВ“,  чието  предложение  е  била  тя  в 
общинската избирателна комисия. Йорданка Стефанова Георгиева се 
казва  областният  координатор.  Представени  са  необходимите 
документи: копие на диплома за висше образование и декларация по 
чл. 75, ал. 7 и т.н. за замяна на Надя Георгиева Тодорова-Антонова с 
Пламен Цанков Русев. 

Държа да уведомя, че декларацията беше от стария тип по чл. 
81, но разговарях с председателя на ОИК и в рамките на днешния 
ден  ще  получим  променената  декларация,  затова  предлагам  да 
приемем решението, тъй като нещата са задвижени. 
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Във  връзка  с  това  и  на  основание  чл.  57,  ал.  1,  т.  5  и  6 
предлагам  Централната избирателна комисия да вземе решение, че 
освобождава  временно  като  член  на  ОИК  –  Попово,  област 
Търговище,  Надя  Георгиева  Тодорова-Антонова,  със  съответното 
ЕГН,  за  периода  от  9  януари  2018  г.  до  28  февруари  2018  г.  И 
назначава  като  член  на  ОИК –  Попово  за  същия  период  Пламен 
Цанков  Русев,  със  съответното  ЕГН.  На  назначения  член  на 
общинската избирателна комисия да се издаде удостоверение. Като 
разбира  се  това  решение  подлежи  на  санкция  пред  Върховния 
административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. 

Колеги, коментари? (Реплики, уточнения.) 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Член 82, ал. 2, т. 1. Добре, приемам. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Колеги, това е Решение № 4948-МИ/НР. 

Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа  Бойкинова  – 
заповядайте. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  решение 
относно  промяна в състава на Общинската избирателна комисия – 
Кайнарджа, област Силистра. Решението е в моята папка. 

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-6 от 11.01.2018 г. от ОИК 
– Кайнарджа, тъй като предложенията са подадени чрез общинската 
избирателна комисия. Предложенията са две: от коалиция БСП лява 
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България“  и  от  политическа  партия  „ГЕРБ“  и  те  са  за  замяна  на 
членове поради подаването от тях на заявление за освобождаването 
им като членове на ОИК. От коалиция БСП лява България“ това е 
госпожа Невяна Енчева Енчева, която е член на ОИК, и на нейно 
място политическата партия предлага  Цветелин Гошев Върбанов, 
като  са  приложени  всички  изискуеми  документи  –  декларация, 
диплома  за  завършено  образование;  към  предложението  има  и 
пълномощно в полза на упълномощения представител на коалицията 
Боряна Стефанова Върбанова. 

Към  преписката  е  приложено  и  предложението  на 
упълномощения  представител  на  политическа  партия  „ГЕРБ“: 
заявлението от Ренета Атанасова Русева за освобождаването й като 
член на ОИК, и предложение тя да бъде заменена с Диана Анчева 
Кирова,  за  което  също  са  приложени  необходимите  документи: 
декларация,  копие  от  диплома за  завършено образование  и  лична 
карта. 

Поради  това  ви  предлагам  да  освободим  като  членове  на 
ОИК - Кайнарджа Невяна Енчева Енчева и Венета Атанасова Русева, 
които са членове на ОИК, и вместо тях да назначим за членове на 
общинската  избирателна  комисия  –  Кайнарджа  Цветелин  Гошев 
Върбанов и Диана Анчева Кирова. На назначените членове на ОИК 
съответно  да  бъдат  издадени  удостоверения.  А  на  тези,  които  са 
освободени, техните удостоверения следва да бъдат анулирани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  
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Колеги, това е Решение № 4949-МИ/НР. 

И следващ докладчик по тази точка – господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, преписката е с вх. № МИ-10-2 от 

10.01.2018  г.  Касае  предложение  от  Петя  Томова  Червенакова, 
упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в община Съединение, с 
което се иска да бъде извършена промяна в състава на общинската 
избирателна  комисия  –  Съединение,  като  на  мястото  на  Теодора 
Христова Чочева-Василева – председател, да бъде назначена Маша 
Борисова Енчева – също от квотата на ПП „ГЕРБ“, за председател. 

Приложени са пълномощно от Бойко Методиев Борисов до 
Розалин  Петков  Петков  –  областен  координатор; 
преупълномощаване  от  Розалин  Петков  към  Петя  Червенакова, 
която  е  подала  заявлението;  лична  карта,  препис  диплома  на 
предложения  нов  председател  и  декларация  по  наше  Решение  № 
3953 от 7 юни 2016 г. за съответните обстоятелства. 

Моето  предложение  обаче  е  да  оставим  преписката  без 
движение и да дадем с писмо на политическата сила тридневен срок, 
за  да  допълни  преписката  и  да  са  налице  всички  предпоставки, 
доколкото не е посочено основанието от изчерпателно изброените в 
чл.  51,  ал.  2,  т.т.  1-8,  поради  което  следва  да  се  замени 
изпълняващият длъжността председател към момента. Няма молба – 
съгласие от него или каквато и да е санкция. 

Отделно от това обръщам внимание на въпрос, който е важен 
с оглед на това дали да го укажем в писмото, макар че досега сме 
извършвали промени. С пълномощното от господин Бойко Методиев 
Борисов до Розалин Петков Петков няма изрично упълномощаване 
да представлява ПП „ГЕРБ“ с правото да посочва поименно лица, 
които да бъдат включвани в състава и да прави замени в общинската 
избирателна  комисия.  С  преупълномощаването  това  право  е 
включено,  с  което  господин  Розалин  Петков  Петков 
преупълномощава Петя Червенакова, която е подала и заявлението, 
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но той не би могъл да предоставя права, които той самият няма, ако 
решим, че ги няма. 

Пълномощното  е  общо.  Той  е  упълномощен  да  ръководи 
дейността  на  ПП  „ГЕРБ“  на  територията  на  областта,  като 
представлява  партията  пред  областния  управител  и  областната 
администрация,  кметове на общини, районни кметове,  ОИК, РИК, 
ОДП, но не е изрично. 

Аз съм склонен обаче да приема, доколкото има, че може да 
представлява пред ОИК, да тълкувам разширително. Докладвам го 
просто за мнение, ако има. Но след като има да представлява пред 
общинската избирателна комисия, считам, че това не е порок, който 
трябва  да  се  отстранява.  Ако  обаче  искате,  ще  го  качим  във 
вътрешната  мрежа.  Така  или  иначе  ще пишем писмо,  защото  без 
молба  от  сегашната  председателка  няма  как  да  се  извърши 
промяната.  Такава е константната ни практика. И затова поставям 
въпроса дали да обърнем внимание за представителната власт или да 
приемем, че тя е налице. 

Аз  съм  на  мнение,  че  е  налице.  Склонен  съм  така 
разширително да тълкуваме. Още повече това не е за пръв път тази 
госпожа да иска промени и ние сме взимали такива решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. 

Колеги? (Коментари и уточнения извън микрофона.)
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам след консултации с колегите 

да не се дава срок, доколкото изцяло в интерес на молителя е кога 
ще  се  случи желаната  от  него  промяна.  Просто  да  посочим и  да 
дадем  възможност  да  бъде  представена  молба  от  действащия 
председател или да бъде посочено друго обстоятелство, което налага 
промяната, без да определяме краен срок за това. Преписката ще се 
върне на доклад тогава, когато бъдем сезирани с такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на 

писмото с посоченото съдържание. 
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Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, с това изчерпахме и точка трета от дневния 

ред. 

Продължаваме с точка четвърта: 
4. Проект на решение за определяне на възнагражденията 

на  членовете  на  ОИК  и  СИК  за  произвеждане  на  местен 
референдум в с. Баба Тонка. 

Заповядайте, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  на  миналото  заседание  ви 

прочетох  писмо  от  общинската  избирателна  комисия  в  община 
Попово,  с  което  искат  да  бъдат  определени  възнагражденията  на 
членовете на ОИК и на секционните избирателни комисии – мисля, 
че в случая ще бъде една - за произвеждане на местен референдум в 
с. Баба Тонка, община Попово, област Търговище, на 18 февруари 
2018 г. Във връзка с това съм подготвил проект за решение, като в 
общи  линии  съм  се  съобразил  с  размера  на  възнагражденията  за 
последния проведен местен референдум на 17 декември 2017 г.  в 
Генерал Тошево, макар че там местният референдум беше в рамките 
на общината, а тука местният референдум е в рамките само на едно 
кметство,  но  в  края  на  краищата  работата  на  общинската 
избирателна комисия, пък и на секционната избирателна комисия не 
зависи от броя на секциите. Работата е една и съща. 

Затова  предложението  ми  е  да  определим  еднократно 
възнаграждение на членовете на ОИК – Попово, област Търговище, 
за подготовка и произвеждане на местен референдум на територията 
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на с. Баба Тонка, община Попово, област Търговище на 18 февруари 
2018 г., както следва:

Председател - 460 лева
Заместник-председател и секретар - по 430 лева
И на членовете – по 400 лв. 
Да  определим  еднократно  възнаграждение  на  членовете  на 

СИК за произвеждане на местен референдум на територията с. Баба 
Тонка, община Попово, област Търговище, се предлага както следва:

Председател - 40 лева
Заместник-председател и секретар -  по 35 лева
И на член по 30 лева
Като следваща точка предлагам и на тези членове на СИК по 

чл. 444, ал. 1 от Изборния кодекс, които ще предават протоколите и 
книжата  в  ОИК,  да  се  определи  допълнително  по  10  лева 
възнаграждение извън посоченото в т. 2.

И в т. 4. Казвам, че възнагражденията на ОИК и СИК, както и 
разноските при евентуално обжалване на резултатите са за сметка на 
общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци 
по  Закона  за  данъците  върху  доходите  на  физическите  лица. 
Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 
Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на  републиканския 
бюджет. 

Междувременно  възникна  едно  предложение  към  това 
решение да бъде включена и още една точка, че ако в този период, в 
който се извършва подготовката на местния референдум, се наложи 
да бъдат провеждани заседания на общинската избирателна комисия 
по други въпроси, свързани с местните избори, тяхното заплащане 
ще бъде в рамките на това еднократно възнаграждение за периода, 
т.е.  няма да има допълнително възнаграждение. Мисля, че веднъж 
взехме такова решение. Ще го включа като допълнителна точка, ако 
нямате нищо против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Колеги, коментари? – Не виждам. 
В такъв случай подлагам на гласуване така предложения ни 

проект на решение, ведно с допълнителната точка, като периодът за 
който става дума за възнаграждение за заседания и дежурства, е от 
30  дни  преди  произвеждане  на  референдума,  до  7  дни  след 
произвеждането му. 

Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

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, Севинч Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4950-МР. 

Колеги, продължаваме с точка пета от дневния ред: 
5.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви искане от кмета 

на община Тетевен д-р Мадлена Ничева. Първоначално то е заведено 
с вх. № МИ-14-20, като първоначално е постъпило по електронната 
ни  поща  като  сканирано  копие,  а  впоследствие  на  29  декември 
2017 г. е постъпило и в оригинал. 

Искането  е  продиктувано  от  искане  на  общинската 
избирателна комисия във връзка с прилагане на Решение № 4922-
МИ от 30 ноември 2017 г. на ЦИК, тъй като се оказва, че Списък „А“ 
и Списък „Б“ от произведените общински избори през 2015 г. не се 
намира  в  общинската  избирателна  комисия,  а  в  запечатаното 
помещение  с  изборните  книжа  и  във  връзка  с  това  се  иска 
разрешение за  отваряне  на помещение на третия  тавански етаж в 
сградата на общината, в което се съдържат книжа и материали от 
изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 
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2011 г., изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. и от 
референдума  през  2015  г.,  както  и  от  изборите  за  президент  и 
вицепрезидент и националния референдум, произведени през 2016 г. 

Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  е 
публикуван проект на решение. Предлагам да разрешим отваряне на 
запечатаното помещение, да укажем какъв е редът за достъп, който 
да  се  осъществи,  какви протоколи следва  да  се  съставят,  както и 
каква  информация  да  се  изпрати  на  Централната  избирателна 
комисия след осъществяване на съответните действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4951-ПВР/МИ/НР. 

Продължете, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, постъпило е искане от кмета 

на община Самоков с вх. № НС-14-53. Искането е за отваряне на 
запечатано помещение на шести етаж в сградата на администрацията 
на гр. Самоков, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 
произведените избори за народни представители през 2014 г. Целта 
на  искането  е  за  предаване  на  изборните  книжа  на  „Държавен 
архив“, тъй като срокът за тяхното съхранение е изтекъл. 

Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  е 
публикуван проектът на решение. Предлагам да разрешим достъпа 
до запечатаното помещение, да укажем какви протоколи следва да 
се  съставят,  както  и  каква  информация  да  бъде  предоставена  на 

15



Централната избирателна комисия след приключване на действията 
по предаване на книжата на „Държавен архив“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги? – Не виждам коментари. 
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова),  
против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4952-НС. 
Колеги, изчерпахме точка пета от дневния ред. 

Продължаваме с новата точка 5.а.:
5.а.  Доклад  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 
Заповядайте, госпожо Нейкова. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 
Колеги,  докладвам  ви  писмо  от  общинската  избирателна 

комисия – Русе,  с  вх.  № МИ-27-3 от 10 януари 2018  г.,  с  което 
представят отчет за работата на комисията през м. декември 2017  г. 
и правят искане за изплащане на възнаграждение за едно заседание, 
проведено на 7 декември 2017 г. по повод предсрочно прекратяване 
на пълномощията на общински съветник поради смърт. 

Към  преписката  са  приложени  всички  необходими 
документи,  както  и  всички  заявления  на  следващите  двама  в 
съответната листа общински съветници, които изрично са заявили, 
че  не  желаят  да  бъдат  обявявани;  протоколът  от  заседанието  на 
комисията, както и тяхното Решение № 311-МИ от 7 декември 2017 
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г.,  с  което  прекратяват  пълномощията  на  починалия  общински 
съветник, и обявяват за такъв следващия в съответната листа. 

На заседанието са присъствали председател, един заместник-
председател и седем членове. 

Предлагам да одобрим изплащането на възнаграждението за 
това заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
Колеги, изчерпахме и т. 5.а.

Преминаваме към разглеждането на точка шеста: 
6. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Ганчева – заповядайте. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

07-4 от 10 януари 2018 г. ведно с превода. Това касае информация 
относно проучване приноса на държавите членки за проучване на 
дистанционното  гласуване.  Докладвам  ви  го  за  сведение  и 
запознаване,  тъй  като  и  аз  самата  все  още  не  съм  се  запознала 
предвид, че късно ми беше разпределена преписката. Предлагам ви 
утре,  след като се запознаем, да го върна на доклад отново, за да 
предприемем необходимите действия, ако са необходими такива. 

Докладвам ви отново само за сведение и запознаване вх. № 
ЦИК-07-38-1  от  10  януари  2018   г.  Това  е  информация,  която  е 
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получена  от  Европейската  комисия.  Отново  за  запознаване.  Като 
дойде преводът, ще го върна на доклад. 

Колеги,  връщам  на  доклад  по  молба  на  колеги  от 
предходното заседание поканата за наблюдение в Еквадор. Срокът, 
ако имаме интерес да вземем участие, е до 12 януари 2018 г. да се 
предприемат необходимите действия. Така че връщам на доклад, ако 
колегите  имат  интерес,  да  вземем  решение  по  тази  преписка. 
(Реплики.) 

Да, колега Христов. Това казвам. По молба на колеги връщам 
на доклад преписката. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Значи някой иска тогава да ходи? 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Никой  не  ме  е  уведомил,  колега 

Бойкинова. Колеги от предходното заседание поискаха да решим на 
това  заседание.  Затова  връщам  преписката  на  доклад.  Ако  някой 
колега има интерес и проявява желание, да вземем решение с оглед 
на  това,  че  утре  е  12  януари  и  изтича  срокът  за  регистрация  за 
наблюдение  по  тази  покана.  (Коментари  и  уточнения  извън 
микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, членове на ЦИК не са изразили възможност за участие в това 
събитие, така че остава за сведение. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин 
Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  от  името  на 
колегата Сидерова, която поради обективни причини днес отсъства, 
докладвам постъпило писмо с вх.  № ЕП-06-100/1 от 10.01.2018 г. 
Писмото е пристигнало от общинската администрация в с. Гърмен, 
област Благоевград, във връзка с предоставянето на информация за 
гражданите  на  държави  –  членки  на  Европейския  съюз,  които 
пребивават на територията на с. Крушево, община Гърмен, област 
Благоевград,  с  оглед  провежданите  частични  избори  там  на  18 
февруари 2018 г. 
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Към  писмото  е  приложено  копие  от  картите  за  постоянно 
пребиваване на двамата граждани от Великобритания, като същите 
не са попълнили, т.е. не са изпратени и декларациите. Предлагам да 
бъде приложено към регистърното производство. 

По  същия  начин  ви  докладвам  и  вх.  №  ЕП-07-15/1  от 
9.01.2018  г.,  постъпило  писмо  от  Столична  община,  район 
„Триадица“. Писмото е докладвано вече от колегата Сидерова на 9 
януари 2018  г.,  тъй като е било получено по факс в Централната 
избирателна комисия. В момента това вече е оригиналното писмо, 
което  е  пристигнало  по  пощата.  Предлагам  същото  да  бъде 
приложено към съответното регистърно производство при нас. 

Това е засега.
Отделно от това колегата Сидерова ме помоли да погледнете 

във вътрешната мрежа писмо от 15.12.2017 г. с вх. № ЦИК-07-203/1. 
Това  е  писмо  постъпило  по  електронната  поща  с  превод  от 
Избирателната  комисия  на  Обединеното  кралство.  Искане  за 
допълнителна информация, тъй като вече е била предоставена една 
част.  Във връзка с това тя на следващо заседание ще си докладва 
вече писмото, което е подготвила. Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин 

Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпило писмо с вх. № НР-09-6 от 8 януари 2018 г. от 
Районна прокуратура – Хасково,  като в писмото се твърди,  че  ни 
връщат копие на стр. 1 и 2 от списъка на гласувалите повече от един 
път на Националния референдум през 2015 г.,  както и извадка от 
основния  избирателен  списък  и  допълнителна  страница  на 
избирателния  списък  към секция  № 002  в  община  Маджарово,  и 
секция № 020 в община Хасково, във връзка с извършено досъдебно 
производство за нарушение по чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс 
за конкретно лице. 
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Фактически към писмото са  приложени Том 2  и  Том 3  от 
досъдебно производство № 45 от 2016 г., като всъщност се съдържат 
протоколи за предаване на избирателните списъци,  избирателният 
списък  в  цялост  в  оригинал,  списък  на  заличените  лица,  както  и 
декларации от лица, които са дописвани към основния избирателен 
списък  при  гласуването  в  Националния  референдум,  произведен 
през 2015 г. 

Доколкото  тези  книжа  всъщност  не  могат  да  останат  в 
Централната избирателна комисия и следва да се върнат по местата, 
от  които  всъщност  са  били  изискани  от  съответните  органи  за 
нуждите на досъдебното производство,  ви предлагам да одобрим и 
изпратим три писма. Две от тях до съответните кметове на общини, 
в които са запечатаните помещения, в които се съхраняват книжата 
от произведения референдум. Това са съответно кметът на община 
Хасково и кметът на община Маджарово, област Хасково, както и 
едно писмо до Районната прокуратура -  гр. Хасково, с което да ги 
уведомим,  че  книжата,  които  са  изпратени  при  нас,  сме  ги 
препратили на съответните места за съхранение. 

Проектите и на трите писма са публикувани във вътрешната 
мрежа в моята папка. Колеги, моля да се запознаете,  за да можем 
евентуално да одобрим изпращането на тези писма.  (Коментари и 
уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, пропуснах само да кажа, че в 

проектите  съм  предложил  изрично  да  уведомим  съответните 
кметове,  че  не е  необходимо да искат разрешение за отваряне на 
запечатаното помещение, в което следва да приберат книжата, тъй 
като те са извадени и предоставени на  разследващи органи по чл. 52 
от  НПК  и  затова  не  е  необходимо  и  за  прибирането  им  такова 
изрично разрешение. 

Колеги  предлагам  в  крайна  сметка  и  може  би  е  по-
подходящо,  вместо  да  изпращаме  отделно  писмо  до  Районната 
прокуратура,  и  двете  писма,  които  съм  предложил,  да  бъдат 
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изпратени с копие до Районна прокуратура – Хасково, тъй като така 
ще  се  види  в  пълнота  и  какви  документи  по  компетентност  сме 
препратили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  следващ  докладчик  е  госпожа  Солакова,  която 
упълномощавам и да води. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  едно 
предложение за участие в семинари на колегите от администрацията. 
Предложението  е  от  госпожа Богданова  с  вх.  № ЦИК-09-3  от  11 
януари 2018  г. Моля да погледнете. Има предложение за участие в 
семинари на служители от счетоводството и в семинари, свързани с 
трудово и социално осигуряване,  промени в пенсионно и трудово 
законодателство на съответния главен юрисконсулт. 

Описани са и посочени конкретно с темата, лекторите, датите 
за  провеждане,  съответно  таксата  за  участие.  И  е  направено 
предложение в първите два семинара, които са по Закона за бюджета 
на Държавното обществено осигуряване и промените в Кодекса за 
социално  осигуряване,  свързани  с  осигурителните  права  на 
осигурените лица за 2018 г. и в полудневен семинар по Закона за 
данъците върху доходите на физическите лица за 2018 г., участие да 
вземе Жасмина Пеовска – счетоводител-касиер. Цената е посочена и 
я виждате. 
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В третия семинар – Промени в трудовото законодателство и 
социалното  осигуряване  в  сила  от  1  януари  2018   г.  и  отново 
полудневен  за  промени  в  пенсионно-осигурителното 
законодателство за 2018 г.  се предлага  да вземе участие главният 
юрисконсулт Лилия Богданова. 

Общата сума за държавните такси по тези семинари е до 528 
лв.  и  тези  средства  са  налични  по  бюджета  на  Централната 
избирателна комисия за 2018 г. Приложени са и поканите, които сме 
получили  и  въз  основа  на  които  е  направено  това  предложение. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, предлагам да се запознаете по-подробно и 
утре  на  заседанието  да  вземем  решение  по  така  направеното 
предложение с оглед обема на работа при изготвянето на годишния 
финансов  отчет,  както  и  обемът  на  работа  в  Правната  служба на 
Централната избирателна комисия. Ще се наложи допълнително да 
извършим тази преценка по целесъобразност. 

Уважаеми колеги, предлагам ви на вниманието две писма с 
вх. № МИ-06-115 от 9 януари 2018 г.,  и вх.  № МИ-06-117 от 10 
януари 2018  г.,  съответно  от  община Лясковец  и  от  общинската 
администрация  –  Ямбол.  Посочили  са  сумата,  която  са  получили 
като трансфер от бюджета на Централната избирателна комисия, и 
са направили уточнението, че те са отразени в „Получени трансфери 
по § 61-01“. 

Предлагам  ги  за  сведение  на  Централната  избирателна 
комисия  и  предлагам  оттук-нататък  всички  писма,  които   се 
получават  за  отразяване на  получените трансфери по бюджета на 
съответните общини, да бъдат предоставяни, както и тези две писма, 
на  счетоводството  за  извършване  на  проверка  за  съответствие  с 
преведените суми, трансферирани от нашия бюджет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам  на  гласуване  това  предложение.  Разбира  се,  накрая 
счетоводството ще ни информира,  когато получи информацията  в 
пълнота. 
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Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение с 
оглед получените на 9  и 10 януари 2018 г. писма по електронната 
поща с приложено копие от заповедта на кмета на Столична община, 
във връзка с Председателството на Съвета на Европейския съюз и 
мероприятията,  които са  в  периода от  10 до 12 януари 2018 г.  – 
промяната в условията за паркиране на моторни превозни средства в 
посочените  места.  Тъй  като  получихме  тази  заповед  и  по 
електронната поща, уведомени са всички. Знаете, че информация за 
това  специално  сме  получили  и  от  министъра  на 
Европредседателството, с вх. № ЦИК-04-3 от 10 януари 2018 г. 

Надявам се Председателството, както започна, да продължи и 
да приключи много успешно за страната ни и за Европа. 

За сведение ви ги докладвам. 
Във вътрешната мрежа има една справка, с която моля да се 

запознаете.  Изготвена  е  от  счетоводството,  включително  с 
предложение авансови  отчети  да  бъдат  подписани от  съответните 
колеги, които са ползвали командировъчни. 

И  за  сведение  пак  напомням,  че  в  папка  „Покани“  са 
публикувани  поканите  за  семинари,  които  сме  получили  в  този 
период от време. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова. 

Следващ докладчик е госпожа Нейкова. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  в  папка с  моите инициали 
моля  да  погледнете  проект  11713.  Това  е  писмото  до  Държавна 
агенция  „Електронно  управление“,  което  във  вчерашния  ден  е 
предоставено за бележки на всички членове на ЦИК. То е във връзка 
с  бележките  и  коментарите  на  комисията  по  представения 
окончателен  доклад  по  Дейност  1  от  проекта,  свързан  с 
дистанционното електронно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  не  виждам  коментари.  Всички  го  получихте  като 

проект преди два дни и имахте възможност да се запознаете и да 
представите свои бележки до вчера в 15,00 ч. Получените бележки 
са отразени. Погледнете финала. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на 
това писмо. 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, позволете ми една информация по повод 
този проект. С оглед проведената работна среща с представители на 
научната  и  академична  общност,  вчера  госпожа  Тихолова  се  е 
свързала с тримата представители. Те считат, че до понеделник вече 
ще имат пълна готовност и ще ни предложат провеждането на среща 
в понеделник или във вторник за обсъждане на въпроси, свързани с 
Техническото задание към Дейност 2. За сведение. 

Продължете, госпожо Нейкова. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги,  в  същата  папка  са  всички 
материали, които са свързани с Докладна записка – те са всъщност 
две – от госпожа Лилия Богданова, с вх. № ЦИК-09-221/1  и 2  от 9 
януари 2018 г.,  с които ни е предложила проекти на обявление за 
конкурс  за  длъжността  „Главен  счетоводител“  в  Дирекция 
„Администрация“, и проекти на длъжностни характеристики за тази 
длъжност. 

Тези  проекти  на  практика  са  същите  материали,  които  ви 
докладвах на 7 декември 2017 г.  по Докладна записка на госпожа 
Манолова – директор на Дирекция „Администрация“, с вх. № ЦИК-
09-221 от  6  декември 2017 г.  Тогава  също бяха  предложени тези 
варианти. 

Аз ви предлагам така както досега са били изискванията към 
обявлението  за  заемане  на  длъжността  „Главен  счетоводител“,  да 
останат  същите.  Като  в  допълнителните  изисквания,  освен  да  се 
счита предимство работата в бюджетно предприятие, също и работа 
с  програмни  продукти  „Ажур“  и  „Омекс“.  Това  е  предложението 
така както са го изписали, и на изпълняващия в момента длъжността 
главен счетоводител госпожа Герасимова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  От  ІІ.  да  махнем  компютърната 

грамотност и тя до отиде в І., защото това е минимално изискване за 
главен  счетоводител,  а  не  е  специфично  изискване  според  мен. 
Компютърната  грамотност  мисля  ще  се  съгласите,  че  изобщо  не 
можем да  кажем,  че  е  специфично изискване.  В ІІ.  Можем да  го 
заместим с това, което каза колегата Нейкова, а именно работа с тези 
програмни продукти. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след направеното обсъждане 
ви предлагам като финални корекции:  в  раздел  І.  на обявата  към 
минималните изисквания да се допълни „компютърна грамотност“. 
В  раздел  ІІ.  Специфични  изисквания,  да  остане  „Работа  със 
счетоводни  програми“,  а  като  допълнително  изискване  да  бъде 
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„Опит в бюджетни организации – първостепенни разпоредители с 
бюджет“,  че  се  счита  за  предимство.  Това  е  така  както  е  бил 
първоначалният вариант на обява при предходния конкурс за главен 
счетоводител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги,  подлагам на гласуване публикуването на 

обявата  във  всички  възможни  издания,  в  които  досега  сме  я 
публикували. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
 
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо от секретаря на община Стара Загора, който ни уведомява, че 
са отворили запечатано помещение в общинската администрация – 
Стара Загора, във връзка с разследване по досъдебно производство. 
Към  преписката  са  приложени:  заповедта  на  кмета  на  общината, 
всички  приемо-предавателни  протоколи,  съгласно  наше  решение. 
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Разследващият  полицай  е  извършил  съответните  справки  и 
помещението е запечатано по реда на наше решение. 

Също така ви докладвам писмо от областния управител на 
Велико Търново,  с  което ни уведомява,  че в изпълнение на наше 
решение,  с  което  сме  разрешили  отварянето  на  запечатано 
помещение, същото е отворено с цел предаване на отдел „Държавен 
архив“ на изборните книжа и материали от произведените избори за 
народни представители на 12 май 2013 г. Към писмото са приложени 
всички документи съгласно нашето решение: заповед, протокол за 
отваряне, акт за унищожаване и съответно протокол за запечатване 
на помещението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Бойкинова. 

Колеги, продължаваме с последната точка от дневния ред:
7. Разни. 
Уважаеми колеги, предлагам ви да публикуваме съобщение 

на интернет страницата ни за изтичащия срок за регистрация или 
допускане до участие в частичните избори на 18 февруари 2018 г. 

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

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,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против – 
няма.  

Предложението се приема. 
Колеги, предлагам да публикуваме на интернет страницата си 

актуалните данни на общинските избирателни комисии - актуалните 
данни за партиите, които ще участват в консултациите за формиране 
на съставите на секционните избирателни комисии. 

Колеги, гласуваме. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
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,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против – 
няма.  

Предложението се приема. 

Давам  думата  на  госпожа  Ганчева.  Това  е  наш  съвместен 
доклад. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  е 
разпределена преписка с вх. № ЦИК-08-1 от 11 януари 2018 г. Това е 
оферта  на  вниманието  на  госпожа  Жекова,  като  във  вътрешната 
мрежа  има  папка  „Изнесено  заседание“.  По  възлагане  на 
председателя  е  извършено  проучване  на  възможностите  за 
провеждане  на  заседание  съгласно  чл.  12  от  Правилника  за 
дейността на Централната избирателна комисия, нейната структура 
и нейната администрация. 

Извършена е справка от счетоводството. Налице са средства 
по съответния параграф за обезпечаване на това заседание с място на 
провеждане гр. Велинград, като предложението е да се одобри така 
представената оферта с всички съпътстващи разходи и програмата, 
която е отново по възлагане на председателя, със следните точки, а 
именно:  „Анализ  на  произведените  избори“  и  „Обсъждане  на 
дискусионни въпроси за предстоящата година“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Датите  да  кажа.  Пропуснах,  че 

проучването е направено за дати 17 и 18 януари 2018 г. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 
Подлагам на гласуване така направеното предложение. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
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Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румен Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против – 
няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 
Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото редовно заседание на комисията  утре, 
12 януари 2018 г., петък, в 17,00 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева
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