ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 598
На 12 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 или за регистрация на
партии и коалиции за участие в частичните избори, насрочени на 18
февруари 2018 г.
Докладват:
Георги
Баханов,
Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Таня Цанева,
Йорданка Ганчева
2. Проект на решение за определяне на възнагражденията на
членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на
нови и частични избори.
Докладва: Севинч Солакова
3. Проект на решение за
приложимите решения на
Централната избирателна комисия при произвеждане на частични
избори за кмет.
Докладва: Мария Бойкинова
4. Проект на решение за освобождаване на член на ОИК –
Куклен.
Докладва: Ивайло Ивков
5. Доклади по писма.
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Докладват: Йорданка Ганчева,
Солакова, Емануил Христов

Севинч

6. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Владимир Пенев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова и Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 17,05 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
уважаеми колеги! В залата сме 13 членове на Централната
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 12 януари 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т. 1.
Проект на решение за допускане или за регистрация на партии и
коалиции за участие в частичните избори, насрочени на 18
февруари 2018 г. с докладчици господин Баханов, госпожа
Бойкинова, господин Сюлейман, госпожа Цанева и госпожа Ганчева;
т. 2. Проект на решение за определяне на възнагражденията на
членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на
нови и частични избори – докладчик госпожа Солакова; т. 3. Проект
на решение за приложимите решения на Централната избирателна
комисия при произвеждане на частични избори за кмет – докладчик
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госпожа Бойкинова; т. 4. Проект на решение за освобождаване на
член на ОИК – Куклен с докладчик господин Ивков; т. 5. Доклади по
писма с докладчици госпожа Ганчева и госпожа Солакова; и т. 6.
Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение
към така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да ме включите към писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Христов.
Колеги, други? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, всички колеги, които отсъстват от
днешното заседание, отсъстват по обективни причини.
Уважаеми колеги, с писмо с вх. №№ ЧМИ-01-4, ЧМИ-01-5 и
ЧМИ-01-6 от 12.01.2018 г. администрацията на президента на
Република България приложено ни е изпратила преписи от Укази №
№ 2-4, включително, от 10 януари 2018 г. на президента на
Република България за сведение.
С тези Укази президентът на републиката насрочва частичен
избор за кмет на кметство Мост, община Кърджали, област
Кърджали на 20 май 2018 г. Съответно частичен избор за кмет на
кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, и частичен
избор за кмет на кметство Лясково, община Добричка, област
Добрич на същата дата.
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За сведение, колеги.
Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Проект на решение за допускане на партии и коалиции
за участие в частичните избори, насрочени на 18 февруари 2018
г.
Давам думата на господин Баханов – заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило заявление за участие в частичен
избор за кмет на регистрирана в ЦИК партия, а именно от
политическа партия „ВОЛЯ“, представлявана от Веселин Найденов
Марешки, с посочено съответно ЕГН, чрез Албена Владимирова
Найденова, за участие в частичните избори – ще прочета всички като
пръв докладчик - 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 – всички тези избори насрочени
на 18 февруари 2018 г.
Към заявлението са представени: Удостоверение за актуално
правно състояние на партията по фирмено дело № 12351/2007 г.,
издадено на 05.01.2018 г. от VІ-15 състав на Софийски градски съд;
Удостоверение № 48-00-2 от 10.01.2018 г. от Сметната палата за
представени в Сметната палата годишни финансови отчети на
политическа партия „ВОЛЯ“ за 2014, 2015 и 2016 г. в оригинал;
както и заверено копие от пълномощно, което пълномощно е
заверено пред нотариус, от представляващия партията Веселин
Найденов Марешки в полза на Албена Владимирова Найденова, като
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в т. 2 се казва, че има право да подава заявления за регистрация за
участие в местни избори, както и да извършва всякакви други
действия, свързани с оперативната дейност на партията, така че
според мен лицето, което е подало заявлението, е надлежно
упълномощено.
Подготвил съм проект за решение, с което тъй като партия
„ВОЛЯ“ има вече една регистрация с Решение № 4783-МИ от 27 май
2017 г. и Решение № 4784-МИ от 30 май 2017 г. за участие в
предходни частични избори за кметове на различни кметства, след
„реши: допуска политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в
частичните избори за кмет на изброените преди малко от мене
кметства, насрочени за 18 февруари 2018 г., тъй като са налице
изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия
„ВОЛЯ“ за участие в частичните избори.
Моля да погледнете решението и ако нямате предложения за
изменение и допълнение на същото, да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Баханов.
Колеги, запознахме се с проекта на решение. Имате ли
коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4953-МИ.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Бойкинова –
заповядайте.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви проект за
решение относно допускане на политическа партия „АТАКА“ за
участие в частичните избори за кметове на осем кметства, които са
насрочени на 18 февруари 2018 г. Проектът е в моята папка.
Постъпило е заявление от политическа партия „АТАКА“,
подписано от председателя и представляващ партията Волен
Николов Сидеров. Подадено е чрез пълномощник, подписано и
подпечатано от представляващия политическата партия.
Към заявлението са приложени необходимите документи, а
именно заверено копие на Удостоверение за актуално правно
състояние на партията; Удостоверение от Сметната палата и
Пълномощно, поради което ви предлагам да вземем решение, с
което да допуснем политическа партия „АТАКА“ за участие в
частичните избори за осемте кметства, които са насрочени на 18
февруари 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 4954-МИ.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря.
Уважаеми колеги, постъпило е заявление от партия
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подписано от Мустафа
Сали Карадайъ, председател и представляващ партията, заведено
под № 3 на 12 януари 2018 г. за участие в частичните избори за
кметове на кметства, насрочени на 18 февруари 2018 г. Във връзка с
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това заявление съм подготвил проект на решение, който е в моята
папка за днешното заседание. Проектът е под № 4929.
Заявлението е подадено чрез пълномощника Серхан Шукри
Седула и към заявлението са приложени всички изискуеми
документи, а именно: Удостоверение за актуално правно състояние
на партията, издадено на 10 януари 2018 г. от Софийски градски съд
по фирмено дело № 2574/1990 г.; Заверено копие на удостоверение
от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за
2014, 2015 и 2016 г.; Заверено копие на пълномощно в полза на
Серхан Шукри Садула.
Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия
съгласно Решение № 1840-МИ от 4 септември 2015 г. за участие в
изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс за
допускане на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за
участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на
18 февруари 2018 г., с което предлагам да приемем решението, което
към подготвил и което е пред вас, с което да допуснем
„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в частичните
избори, насрочени на 18 февруари 2018 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е:
Движение за права и свободи – ДПС.
Решението подлежи на обжалване по реда, както е посочено в
проекта на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4955-МИ.
Следващ докладчик е госпожа Цанева – заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, предлагам ви проект на решение в
папка с моите инициали, относно допускане на партия
„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ 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.
Към заявлението са приложени изискуемите документи, а
именно: Удостоверение за актуално правно състояние на партията;
Удостоверение от Сметната палата, и Пълномощно в полза на
Аглика Стефчева Виденова.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1842МИ от 04.09.2015 г. за участие в изборите за общински съветници и
кметове на 25 октомври 2015 г. Затова ви предлагам да допуснем
партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, за участие
в частичните избори на изброените кметства, насрочени на 18
февруари 2018 г.
Изписано е как да бъде отпечатано името на партията в
бюлетината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
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Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Колеги, това е Решение № 4956-МИ.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева – заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило
заявление за участие в частичните избори за кмет на кметство
Енчец, кметство Кестеново, Любенец, Кочово, Средище,
Градешница и Брест от политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, представлявана от господин
Красимир Дончев Каракачанов.
Приложени са необходимите документи, а именно:
Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
на 08 януари 2018 г.; Заверено копие на удостоверение от Сметната
палата за внесени от партията финансови отчети за 2014, 2015 и 2016
г. и Пълномощно от дата 28.08.2017 г. в полза на Стефан Николаев
Грънчаров за представителство пред Централната избирателна
комисия.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно наше Решение №
1973-МИ от 07.09.2015 г., предвид което считам, че са налице
законовите изисквания и ви предлагам проект на решение за
допускане на партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частичните избори за кметове на
кметства в местата, които изброих по-назад в доклада си.
Предлагам да допуснем тази партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
проект на решение.
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Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 4957-МИ.
Колеги, в един по-късен момент от днешното заседание
отново ще се върнем към точка първа от дневния ред.

Сега преминаваме към точка втора:
2. Проект на решение за
определяне на
възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и
специалисти за произвеждане на нови и частични избори.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че вчера
направихме едно работно обсъждане във връзка с подготовката за
приложимите решения в частта относно решението за
възнагражденията на общинските избирателни комисии и на
секционните избирателни комисии при произвеждане на частични
или нови избори за кметове. В случая с Решение № 4097-МИ от 10
януари 2017 г. ние бяхме определили възнагражденията на ОИК и на
секционните комисии въз основа на методика на базата на
минималната работна заплата за страната, както и минималната
часова работна ставка по отношение на възнагражденията на
секционните избирателни комисии.
Аз лично считах, че в този вид можем да приемем да се
прилага решението и тази година, но вчера бях убедена и се убедих в
правотата на колегите, които обвързват решението преди всичко с
размера на минималната работна заплата, определен за тази година с
Постановление № 316 на Министерския съвет от 20 декември 2017 г.
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Както ви обещах вчера, подготвила съм проект на решение,
аналогично на предишното, за определяне на възнагражденията на
членовете на общинските избирателни комисии при произвеждане
на избори за кмет на община, диференцирано за произвеждане на
избори за кметове на кметства, както и определяне на размера на
възнаграждението на секционните избирателни комисии. Знаете, че
с това решение ние определяме и посочваме за сметка на кой
бюджет са възнагражденията на ОИК и на СИК. С това решение
определяме допълнително възнаграждение на приносителите на
протоколи – членове на секционни избирателни комисии.
С това решение определяме размера на възнаграждение на ІТ
специалист, който да подпомага работата на общинските
избирателни комисии. Отново възнаграждението на ІТ специалиста е
в съответствие с вида на изборите. Неговото възнаграждение е
еднократно.
Предлагам ви да погледнете разпоредбата на т. 11.3. Същата
редакция ще се възприеме и по отношение на редакцията на т. 11.2.
Предлагам да определим размера не в абсолютна стойност, а
максималния размер, до който може да стига възнаграждението на
ІТ специалиста. Конкретното лице, както и размера на
възнаграждението и функциите за изпълнение от сътрудника да
бъдат определени с решение на общинската избирателна комисия.
Копие от това решение да се представи на кмета на общината за
сключване на договор с ІТ специалисти.
В общи линии това е основно по проекта на решение.
Виждате Методиката. Първата точка е за изборите за кмет на
община – възнагражденията на ОИК. Възнаграждението е месечно и
е в период от 50 дни преди до 7 дни след обявяване на изборния
резултат. Същите коефициенти съм запазила от решението от
миналата година и размерите вече са променени съобразно с
минималния размер на месечната работна заплата – пак повтарям –
съгласно ПМС № 316. По отношение на ОИК и по отношение на
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секционните комисии - минималната часова работна заплата,
определена със същото Постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложения ни
проект на решение, ведно с Методиката към него.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Това е Решение № 4958-МИ.

Преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Проект на решение за приложимите решения на
Централната избирателна комисия при произвеждане на
частични избори за кмет.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, проектът за решение е в
моята папка и то е аналогично на вече приетото от Централната
избирателна комисия Решение № 4417-МИ от 7.03.2017 г., с две
изключения. Няма да ви докладвам цялото решение, а само
изключенията.
Това, което съм прибавила, е в т. 25: Решението относно реда
за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до РИК, ОИК и ЦИК, е
Решение № 3526 от 16 октомври 2016 г.
И т. 42. Относно отваряне на запечатани помещения,
определени за съхранение на изборни книжа и материали при
произвеждане на частични и нови местни избори, в които се
съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми. В
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предишното решение ние сме писали, че е приложимо е Решение №
2613 от 15 октомври 2015 г., но на 9 септември 2017 г. сме приели
ново решение за отваряне на запечатаните помещения и то е
Решение № 4886-МИ от 19.09.2017 г., което съм поправила.
Съответно сега прилагаме и новото решение в т. 47 относно
определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК
и специалисти за произвеждане на нови и частични избори, а именно
Решение № 4958 от днешна дата.
Мисля, че това са всички приложими решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Решението е с № 4959-МИ.

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка
четвърта от дневния ред:
4. Проект на решение за освобождаване на член на ОИК –
Куклен.
Господин Ивков, имате думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам така оповестената
промяна, която всъщност засега е намаляване на състава.
Дошло е писмо с вх. № МИ-15-9 по електронната поща на
Централната избирателна комисия. Проектът на решението е в папка
с моите инициали от днешното заседание.
Искането е по чл. 51, ал. 2. Така го е озаглавила самата
искаща промяната Мариана Костадинова Стефанова – член на
общинската избирателна комисия – Куклен, тъй като е сключила
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граждански брак с колегата си Стефанов от същата ОИК, и е налице
несъвместимост.
В същото време има специално взето решение – забележете –
на ОИК – Куклен, с чийто председател сега разговарях, които след
дълги дебати са решили, че не могат да проведат днешното си
заседание при положение, че има член, който е в несъвместимост. И
заради това ни пишат, че комисията не е в състояние да взима
решение. И решава да ни изпрати по компетентност преписката,
макар че тя е адресирана до нас, и след назначаване на нов член на
мястото на пропусналия, тогава да бъде свикана покана.
Аз си позволих да уведомя председателя, че няма никакъв
проблем да взимат решения, особено ако се налага, и без да
присъства колегата. Отделно от това не трябва да изчакват, защото
ние зависим от това кога съответната политическа партия ще
предложи нов член. Знаете, че такава ни е практиката, въпреки че
Изборният кодекс казва друго.
Затова аз ви предлагам решение, с което да я освободим, за да
могат поне спокойно да се събират при освободен член, в намален
състав.
И да изпратим писмо, което също съм публикувал в днешната
вътрешна мрежа, което е стандартното писмо до политическа
партия „АБВ“, но съм им казал и този път съм сложил „в най-кратък
срок“, за да успокоим целия състав на ОИК – Куклен, че могат в
пълен състав да се събират на заседания оттук-нататък.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на
господин Ивков.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
проект на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
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Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4960-МИ/НР.
И колеги, подлагам на гласуване писмото до политическата
сила.
Гласуваме, колеги.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, връщаме се към точка първа от дневния ред:
1. Проект на решение за допускане или за регистрация на
партии и коалиции за участие в частичните избори, насрочени
на 18 февруари 2018 г.
За последния си доклад заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило
заявление от партия „Земеделски народен съюз“ за участие в
частичните избори за кметове на следните населени места: кметство
Звиница, община Кърджали, кметство Брест, община Гулянци,
кметство Любенец, община Нова Загора, кметство Кочово, община
Велики Преслав, кметство Енчец, община Кърджали, кметство
Градешница, община Криводол, и кметство Кестеново, община
Омуртаг.
Приложено е към заявлението: Удостоверение за актуално
правно състояние на „Земеделски народен съюз“ с дата 4 януари
2018 г.; Удостоверение от Сметната палата за внесени от партията
годишни финансови отчети за 2014, 2015 и 2016 г. със съответния
изходящ номер от 8 януари 2018 г.; Образец от подписа на
представляващия партията; Образец от печата на партия
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„Земеделски народен съюз“; Служебна бележка от „Райфайзенбанк
България“ ЕАД, че „Земеделски народен съюз“ е титуляр на
следните разплащателни сметки и бележката се издава, за да
послужи пред Централната избирателна комисия; документ
наименуван заявление, в което е посочено, че лицето Радка Иванова
Никова на длъжност „счетоводител“, ще отговаря за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на партията Земеделски народен
съюз, и пълномощно от представляващия партията Румен Маринов
Йончев в полза на Валери Димитров Димитров да подава и получава
документи от ЦИК, свързани с участието на „Земеделски народен
съюз“ в частичните избори за кметове, насрочени на 18 февруари
2018 г.
Докладвам ви и приемо-предавателна разписка с вх. № ЧМИ04-03-3 от 12 януари 2018 г., с която ни е предаден списък на
избирателите, подкрепящи регистрацията на ПП „Земеделски
народен съюз“ и технически носител със списъка в структуриран
вид.
Колеги, преди малко в доклада си пропуснах да кажа, че към
заявлението е приложен и съответният списък на хартиен и
технически носител със саморъчни подписи на 3317 избиратели,
подкрепящи регистрацията на „Земеделски народен съюз“ в ЦИК за
предстоящите на 18 февруари 2018 г. избори, като установените
коректни записи са 3032, предвид което ви предлагам проект на
решение в папката с моите инициали, с което да регистрираме
партия „Земеделски народен съюз“ за участие в частичните избори в
местата, които изброих в доклада си, съгласно подаденото
заявление.
Припомням и за коректност на доклада, че с наше Решение №
4863-МИ от 24 август 2017 г. ние сме извършили промени в състава
на Коалиция „Народен съюз“ и сме заличили съответната партия от
тази коалиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4961-МИ.
С това изчерпихме и точка първа от дневния ред.

Продължаваме с точка пета:
5. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви все още само
в оригинал без превод вх. № ЦИК-07-209-1 от 12 януари 2018 г. Това
е покана за конференция в Грузия от 28 февруари до 1 март 2018 г.,
като срокът за регистрация е до 25 януари, така че ще го върна на
доклад с превода на следващото заседание.
Докладвам вх. № ЦИК-00-22 от 12 януари 2018 г., като
приложено са ни изпратили писмо за верификация на разходите,
включени в искането за плащане по съвместния ни проект с
Държавната агенция „Електронно управление“. Искането е за
плащания за периода 3 април – 31 декември 2017 г., като всички
документи се намират в профила на проекта в ИСУН. В допълнение
ни е изпратена и таблицата за регистрираните разходи.
Докладвам го за сведение. То е разпределено на мен и на
счетоводството. След становището на главния счетоводител,
евентуално ако има някои действия за одобрение и предприемане от
ЦИК, ще го върна на доклад. Сега е за сведение и запознаване.
Колеги, докладвам превода на вх. № ЦИК-07-38-3 от 12
януари 2018 г. Това е проучване от името на Европейската комисия,
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Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ за оценка на
текущото изпълнение на програмите „Правосъдие“ и „Права,
равенство и гражданство“. Проучването има за цел да направи
оценка на изпълнението на програмите, да изясни до каква степен те
постигат целите си и да набележи области, като онлайн проучването
е достъпно.
Докладвам го за сведение.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-38-2 от 11 януари 2018
г., което е разпределено на мой доклад и на работната група, като
това са документи, съдържащи флашнопса на българското
Председателство, относно дневния ред на заседанията на Работна
група „Общи въпроси“ на 12 януари 2018 г., заедно с документите в
портала на делегатите.
Документите са на английски език и доколкото аз успях да се
запозная, се съдържа дневният ред. Няма резолюция за превод. За
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: С оглед и на
факта, че заседанието е скоро, предстои първото заседание, моят
въпрос е дали и доколко всичките тези материали оттук-насетне ние
да ги даваме за превод. Но това можем да обсъдим работно.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам в вх. № ЦИК-074-1 от 11 януари 2018 г. То беше докладвано от мен на вчерашното
заседание за сведение и запознаване и изпратено по моя молба по
електронните пощи на колегите. Това е от Изследователски екип по
проучване за дистанционно гласуване в Европейския съюз.
Европейската комисия и Главна дирекция „Правосъдие“ е
възложила да се проведе проучване за предимствата и недостатъците
на решенията за дистанционно гласуване за целите на изготвяне
ръководството с най-добрите практики за използване на дигитални
инструменти за улесняване на упражняването на политическите
права от гражданите на Европейския съюз. Проучването предвижда
събиране на информация от представителите на държавите членки,
граждани и други заинтересовани лица. Във връзка с това ни молят и
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за тях ще е удоволствие да интервюираме като представител на
България, за да добият представа за съществуващата ситуация за
дистанционното гласуване и пр. Предполагам, че колегите са се
запознали, като по тази причина искат да насрочат интервю по
телефона през януари.
Колеги, съгласувано с председателя ви предлагам първо да
поискаме въпросите да ни бъдат изпратени предварително, с оглед
това да може всеки един колега да се запознае и да оформим общо
становище, с което някой наш представител да участва в интервю,
ако решим да сътрудничим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Солакова и
след това господин Христов.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да
отложим
решаването
по
въпроса
със
семинарите
на
администрацията за вторник, защото това ще бъдем в по-голям
състав и няма да бъде късно за заявяване на участие с намалена
такса.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-4 от 12 януари 2018 г.
Представена е справка в писмен вид от Милена Радославова, която с
наше протоколно решение е определена като отговорник по
воденето на рубриките за частични и нови местни избори и тя
стриктно изпълнява тези функции. По създаването на рубрика
„Частични избори“ за 18 февруари 2018 г. всички действия, които са
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извършени с оглед актуализацията на информацията за ОИК, които
подготвят изборите за 18 февруари, актуална информация за партии
и коалиции, които могат да участват в консултациите за съставите на
секционните избирателни комисии; сега ще бъдат публикувани
приложимите решения; публикувани са изборните книжа,
хронограмата, указанията за попълване на списък в структуриран
вид и т.н.
Виждате, всичко това е свършено и е за сведение на
Централната избирателна комисия, разбира се, за да можем и да
давам съответните указания на общинските избирателни комисии.
За сведение ви докладвам и вх. № ЧМИ-06-1 от 12 януари
2018 г. По електронната поща от община Криводол сме получили
информация за извършени дейности от страна на кмета на общината,
свързани с частичните избори за кмет на кметство Градешница. Това
са заповеди за определяне на избирателни секции, техни адреси,
номера.
За сведение и за отбелязване като община-отличник.
Докладвам ви за сведение една преписка, която мисля, че е
докладвана на 4 януари 2018 г. от госпожа Сидерова и на мен ми е
преразпределена сега, за да не се забавяме, с вх. № МИ-15-434-2 от
11 януари 2017 г. Виждам, че писмото, което в оригинал сме
получили сега, със същия изходящ номер го имаме по електронната
поща. Знаете, че на 4-ти ние получихме тази информация във връзка
с предложението за насрочване на частичен избор в кметство Мост.
Знаете, че решението беше оспорено пред Административния съд в
Кърджали и ние изчакахме резултата от произнасянето.
Към тази преписка имаме още една оригинална с вх. № МИ27-221-2 от 11 януари 2018 г. За съжаление, няма отбелязване от
деловодството, но на мен ми се струва, че и по тази преписка имаме
протоколно решение за одобряване на възнаграждение за проведени
заседания и дежурства на общинска избирателна комисия. Затова и
двете преписки ви ги докладвам за сведение. По втората ще направя
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уточнение и само ако не съм права, тогава ще върна обратно в
залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, давам думата на господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз ще бъда кратък.
Съвсем наскоро беше, разрешихме на община Тутракан да
отвори помещение, тъй като правеха основен ремонт и преместваха
от един адрес на друг, от една сграда в друга. Във връзка с това сме
получили писмо от кмета на община Тутракан, с което той ни
уведомява, че са извършили необходимите дейности, като ни
изпращат съответно неговите заповеди за назначаването на комисия,
която да отвори помещенията и протокол за свършената работа,
съгласно изискванията, които сме му дали. Така че това е за
сведение.
И второто нещо, което искам да ви информирам. Получили
сме по електронната поща едно писмо с вх. № МР-06-1 от 11 януари
2018 г., в което писмо се казва, че във връзка с постъпило
предложение от инициативен комитет на Сдружение за чиста вода за
произвеждане на местен референдум в община Ботевград –
подписката е в подкрепа на референдума, в момента се проверява от
ГД „ГРАО“, така че все още не се знае дали ще има референдум, но
е във връзка с това, и във връзка с чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление и нашите методически указания пише, че
финансовите средства за местния референдум се осигуряват от
бюджета на съответната община, съгласно одобрена от общинския
съвет план-сметка.
Във връзка с това те се обръщат към нас с въпрос, тъй като не
са наясно, какъв е необходимият финансов ресурс за обработка на
резултатите от 45 броя протоколи на СИК. Пише, че са водили
разговор с госпожа Румяна Сидерова, но тя е в отпуск и е
резолирано до мене. Това им е необходимо във връзка с изготвяне на
план-сметка, с която да бъдат запознати общинските съветници.
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Извинявам се, но аз първия път като го прочетох, останах с
впечатление, че ни питат какъв е финансовият ресурс за отпечатване
на 45 протокола, сега разбрах, че става въпрос за компютърна
обработка на протоколите, така че ще подготвя отговор за
следващото заседание. Те просто трябва да се свържат с
преброителя. Договора, който ние сме сключили, не касае местния
референдум. Трябва да има пряко договаряне и тъй като те са от
Ботевград, явно трябва да дойдат тук, в София, за да се свършат и да
им кажат какво би струвало.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов. (Реплики.)
Уважаеми колеги, след разговор в оперативен порядък да им
отговорим с писмо в смисъла, който господин Христов предложи, а
именно да се обърнат директно към търговското дружество.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева),
против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на 16 януари 2018 г., вторник,
от 10,30 ч. Колеги, разбира се, следва да имаме предвид, че е
възможно утре да се наложи свикване на извънредно заседание.
Закривам заседанието. Приятна вечер, колеги!
(Закрито в 18,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
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СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

