
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 608 

На 15 февруари 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. 

Докладва: Метин Сюлейман
2.  Проект  на  решение  относно  предоставяне  на  достъп  до 

обществена информация. 
Докладва: Мария Бойкинова

3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК. 
Докладва: Метин Сюлейман

4.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения. 

Докладва: Метин Сюлейман
5. Доклади по писма.  

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Румяна 
Сидерова,  Севинч  Солакова,  Владимир 
Пенев, Иванка Грозева

6. Разни.  
Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Владимир  
Пенев



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 
Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов, 
Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка 
Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-
Сидерова. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 
Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Румен Цачев, Таня 
Цанева и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на  15 февруари 2018 г. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен 
ред:  т.  1.  Предложение  до  президента  за  насрочване  на  частични 
избори – докладчик господин Сюлейман; т.  2. Проект на решение 
относно  предоставяне  на  достъп  до  обществена  информация  – 
докладчик госпожа Бойкинова; т. 3. Проект на решение за промяна в 
състава  на  ОИК  –  докладчик  господин  Сюлейман;  т.  4.  Доклади 
относно  искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения  –  отново 
докладчик  господин  Сюлейман;  т.  5.  Доклади  по  писма  с 
докладчици  госпожа  Ганчева,  госпожа  Грозева,  господин  Пенев, 
госпожа Солакова, госпожа Сидерова; и т. 6. Разни с докладчици аз 
и господин Пенев. 

Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и 
допълнение  в така предложения ви дневен ред? – Не виждам. 
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Дневният ред е приет.   

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 
бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  от 
днешното  заседание  отсъстват  госпожа  Мусорлиева,  господин 
Андреев,  госпожа  Матева,  госпожа  Нейкова,  господин  Чаушев, 
господин Томов, господин Цачев и госпожа Цанева. 

И отново по обективни причини закъсняват господин Пенев и 
госпожа Бойкинова. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка 
първа от дневния ред: 

1. Предложение до президента за насрочване на частични 
избори. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 
Уважаеми колеги, с писмо с вх. № ЧМИ-15-8 от 12 февруари 

2018 г. сме получили писмо от Общинската избирателна комисия – 
Върбица, с което сме уведомени, че с решение № 206 от 7 февруари 
2018 г.  на  основание  чл.  42,  ал. 1,  т. 7  от  ЗМСМА са прекратени 
предсрочно пълномощията на кмета на кметство Маломир, община 
Върбица,  област  Шумен,  господин  Даниел  Трендафилов 
Перушински. 

Към писмото са приложени: решение № 206 от 7 февруари 
2018 г. и  решение № 207 от 8 февруари 2018 г. на ОИК – Върбица; 
уведомително  писмо  от  кмета  на  кметство  Маломир,  както  и 
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удостоверение от Областна дирекция на МВР – гр. Шумен, с което 
се  посочва,  че  господин  Перушински  е  преминал  успешно  през 
всички етапи на конкурсна процедура и е класиран на длъжността, 
за  която  е  кандидатствал,  също  така  е  посочен  и  протоколът  за 
обявяване на крайното класиране на кандидатите за постъпване на 
държавна  служба  в  Министерството  на  вътрешните  работи.  Към 
писмото  също  така  е  приложена  и  справка  на  ГД  „ГРАО“  към 
5 февруари  2018  г.,  от  която  е  видно,  че  към  датата  на 
прекратяването  на пълномощията на кмета  на  кметство Маломир, 
кметство  Маломир  е  с  560  жители, поради  което  кметството 
отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ. 

С  оглед  на  това  предлагам  на  Централната  избирателна 
комисия да приеме решение, с което да предложи на Президента на 
Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство 
Маломир, община Върбица, област Шумен. 

В този смисъл съм подготвил и проект на решение в папката 
с моите инициали за днешното заседание с № 4961. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

И  уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  писмото  до 
президента. 

Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
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Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Приема се. 
Колеги,  с  така  гласуваното  писмо  изпращаме  току-що 

приетото решение, което е № 4984-МИ.  

Уважаеми колеги, прескачаме точка втора и преминаваме към 
точка трета от дневния ред: 

3. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.  
Докладчик отново е господин Сюлейман. 
МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

предложение с вх. № МИ-10-9 от 14 февруари 2018 г.  от Здравко 
Кирилов  Костадинов  –  пълномощник  на  Политическа  партия 
„ГЕРБ“,  на  мястото  на  Петя  Руменова  Курдова  –  член  на 
Общинската избирателна комисия – Сливен, да бъде назначена Ани 
Николова Панделиева.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт 
за  смърт  на  Петя  Руменова  Курдова;  копие  от  удостоверение  за 
правоспособност № 364 на предложената да заеме длъжността член 
на ОИК, копие от диплома за завършено висше образование, както и 
копие от лична карта на същото лице. 

С вх. № МИ-10-9\1 от 14.02.2018 г. по електронната поща в 
ЦИК  е  получена  новата  декларация  с  оглед  измененията  на 
Изборния кодекс, и в оригинал е получена днес преди началото на 
днешното заседание. 

С оглед на това предлагам да приемем решение, с което да 
установим  предсрочното  прекратяване  на  пълномощията  на  Петя 
Руменова Курдова като член на ОИК – Сливен,  област Враца,  на 
основание  чл. 51,  ал.  2,  т.  8  от  Изборния кодекс,  и  да  анулираме 
издаденото й удостоверение; да назначим за член на ОИК – Сливен, 
област Сливен, Ани Николова Панделиева със съответното ЕГН, и 
да й бъде издадено удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам. 
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, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4985-МИ/НР. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка 
четвърта от дневния ред: 

4.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 
помещения. 

Докладчик господин Сюлейман. 
МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаеми  колеги,  днес  малко 

повечко са моите доклади, но това е може би един от най-важните с 
оглед частичните избори, които са на 18-ти. 

С  вх.  №  МИ-14-2  от  12  февруари  2018  г.  в  Централната 
избирателна  комисия  по  електронната  поща е  получено  писмо от 
кмета на община Кърджали господин Хасан Азис, с искане да бъде 
разрешено  отварянето  на  запечатано  помещение,  в  което  се 
съхраняват  изборни книжа и  материали от  изборите  за  общински 
съветници и кметове,  от проведените избори през 2015 г.,  с цел в 
същото помещение да бъдат прибрани за съхранение бюлетините и 
другите изборни книжа и материали от частичните избори за кмет на 
кметство  Звиница  и  кмет  на  кметство  Енчец,   насрочени  на  18 
февруари  2018  г.  Същото  писмо  в  оригинал  е  получено  на  13 
февруари 2018 г. 

Уважаеми колеги, във връзка с това ние имаме вече прието 
едно решение – това е Решение № 4886-МИ от 19 септември 2017 г., 
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като в тази връзка съм подготвил един проект на съобщение, който 
предлагам да бъде качен на нашата интернет страница, с което да 
разрешим  отварянето  на  запечатаните  помещения,  в  които  се 
съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори, с 
цел да бъдат прибрани в тях бюлетините и другите изборни книжа и 
материали от частичните избори, насрочени на 18 февруари 2018  г. 
и при произвеждането на евентуален втори тур – не по-рано от 20 ч. 
в деня на избора, като се прилага решението, което ви посочих, а 
именно Решение № 4886-МИ от 19 септември 2017 г. на ЦИК. 

По-надолу изброявам всички населени места, в които ще се 
произведат частични избори на 18 февруари 2018  г. Проектът е в 
папката  с  моите  инициали за  днешното  заседание.  (Коментари и 
уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 
5. Доклади по писма. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено по имейла с вх. № ЦИК-00-356 от 14 февруари 2018 г.  и в 
оригинал  е  пристигнало  по  пощата  с  вх.  №  ЦИК-00-356/1  от  14 
февруари.  С  това  писмо  в  отговор  на  наше  писмо  от 
„Информационно  обслужване“  АД  ни  информират,  че  за 
подпомагане  участието  на  представителите  на  ЦИК в  технически 
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събития  относно  изборни  практики  и  заседания  на  Експертната 
група  по  изборни  въпроси  в  Брюксел,  е  определен  господин 
Александър  Станев  –  директор  на  дирекция  в  „Информационно 
обслужване“ АД. 

Докладвам го за сведение. 
Докладвам и вх. № ЦИК-07-29 от 14 февруари 2018  г. То е от 

A-WEB и касае обучение през 2019 г., но като дойде преводът ще го 
върна отново на доклад. 

Колеги, във връзка с протоколното ни решение за участие на 
представители на Централната избирателна комисия на форума на 
Венецианската комисия през м. април в Норвегия, след проучване, 
направено от администрацията, на хотелите, които са препоръчани и 
посочени от организаторите, се установи, че всичките са с цена над 
нормативно определената по специалната наредба, поради което ви 
предлагам с оглед това да приемем протоколно решение, с което да 
одобрим  разход  над  нормативно  определените  цени,  съгласно 
Наредбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, режим на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  докладчик  госпожа 
Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
преписка  с  вх.  №   ЦИК-12-1  от  14  февруари  2018  г.  –  писмо, 
получено по електронната поща,  от председателя на Обществения 
съвет  към  ЦИК.  Адресирано  е  до  председателя,  разбира  се  и  до 

8



комисията.  Изпращат  ни  покана  за  Втората  конференция  за 
дистанционно  електронно  гласуване,  като  се  надяват  да  вземем 
участие в нея и да сме на разположение за съответните въпроси и 
необходими корекции. 

Поканата от името на Обществения съвет е отново със същия 
текст. Конференцията ще се проведе на 22 февруари 2018  г. в Дома 
на Европа на ул. Раковска 124, където беше първата конференция, 
както общественият съвет си е нарекъл мероприятието. 

Работното заглавие на конференцията е „Актуални проблеми 
пред  прилагането  на  дистанционното  електронно  гласуване  в 
България“.  Очакваните теми на панелите са свързани с настоящия 
етап  от  работата  по  дистанционното  електронно  гласуване,  т.е. 
преди  разработването  на  техническото  задание  за  изграждане  и 
внедряване  на  пилотна  система  за  дистанционно  електронно 
гласуване. 

В  частност  Общественият  съвет  намира  за  особено  важни 
следните въпроси: Надеждни и достъпни средства за идентификация 
на избирателя; Ефективни и достъпни решения за защита на тайната 
на  вота,  например  неизискващите  електронен  подпис  или 
прилагането  на  облекчени  процедури  за  получаването  му; 
Технически  решения  за  ограничаване  или  предотвратяване  на 
възможностите за купуване на гласове и натиск върху избирателите. 

Презентацията на всеки панел е желателно да е не повече от 
20 минути, за да има възможност за откриване на дискусия, което е 
основната цел на събитието. 

И молят да отговорим до 19 февруари 2018 г., ако приемем 
поканата. 

Има и кратка информация, ако приемем, относно участието. 
В случай че няма възможност за участие, молят да ги информираме 
своевременно. 

Докладвам  ви  тази  покана.  Считам,  че  нашето  участие  е 
необходимо, но за разлика от първата конференция считам, че няма 
смисъл да има такова масово присъствие. Колегите, които желаят, да 
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се заявят.  Въпросите са сериозни.  (Коментари и уточнения извън 
микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, благодаря за доклада. 

Подлагам на гласуване да подкрепим Обществения съвет. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Каквато  е  нашата  практика.  Аз 

предлагам  същите  условия,  с  които  сме  ги  подкрепяли  и  досега. 
Става дума и финансово заплащане на залата и кафе-паузите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова. 

Уважаеми  колеги,  да  благодарим  за  поканата.  Нека  който 
пожелае  от  Централната  избирателна  комисия  да  участва  в  това 
събитие, като отговорим разбира се, че ще участваме. 

Колеги, предлагам да гласуваме да отговорим в положителен 
смисъл на Обществения съвет. 

Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ЦИК-04-8/1 и 8 от 14 и 13 февруари 2018 г. по електронната поща 
и след това по пощата. Това е указание на министъра на финансите 
във  връзка  с  Бюджетна  процедура  2019  г.  В  самите  указания  са 
посочени  задълженията  на  първостепенните  разпоредители  с 
бюджет  и  датите,  на  които  трябва  да  се  представят  съответните 
предложения. Моля да се запознаете.

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  за  предоставяне  в 
счетоводството на Централната избирателна комисия. 
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Уважаеми  колеги,  продължаваме  да  получаваме  писма  за 
упълномощените  представители  на  общините  –  тези,  които  по 
телефона ни бяха уведомили. Ние сме изпратили информацията  в 
Печатницата  на  БНБ.  Знаете,  че  в  петък  бюлетините  ще  бъдат 
предадени  в  печатницата  на  тези  представители  на  общинските 
избирателни комисии и общините. 

Докладвам ви вх.  № ЦИК-00-355 от 13 февруари 2018 г.  – 
покана за семинар. И напомням, че тези покани се публикуват във 
вътрешната мрежа на Централната избирателна комисия. 

Една докладна записка с  вх.  № ЦИК-00-23 от 15 февруари 
2018  г.  Цветомира  Жекова  е  уточнила  с  госпожа  Алексиева  и  е 
пуснала  докладна  записка  с  предложение  за  закупуване  на 
протоколни  подаръци  с  традиционни  български  мотиви  с  цел 
обезпечаване участието в международни форуми и осигуряване на 
възможност на всеки член на Централната избирателна комисия да 
може  да  избере  подарък  в  зависимост  от  повода  и  важността  на 
съответното пътуване. Предлага се подаръците да бъдат в размер до 
1000  лв.  с  ДДС.  Имало  средства  по  бюджета  на  Централната 
избирателна комисия. 

Предлагам  ви  на  този  етап  да  одобрим  този  разход.  И 
предния  по  докладната  записка  –  тогава  не  го  докладвах  на 
микрофон,  и  сега  с  директора  на  дирекция  „Администрация“  съм 
разговаряла, за да може при представянето на тези докладни записки 
да се предоставя и информация за Централната избирателна комисия 
за разходваните средства, начините за снабдяване с тези подаръци, а 
предишния  път  бяха  други,  за  да  може  Централната  избирателна 
комисия не просто само да одобрява разходите,  но и да получава 
пълна  информация  под  формата  на  съответен  отчет.  Имам 
уверението,  че  след  приключване  на  интензивната  работа  и  в 
счетоводството,  ще  ни  бъде  предоставена  една  такава  справка, 
включително и за разходваните средства през изминалата година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  това  е 
господин Пенев. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви една преписка, 
постъпила с вх. № ПВР-04-02-2 от 6 февруари 2018 г. Това е писмо 
от  началника  на  Районно  управление  на  МВР  –  Крумовград  към 
Областна дирекция на МВР – Кърджали. Питането е за предоставяне 
на информация във връзка с проверка за нарушение на забраната за 
двойно гласуване по време на президентските избори през 2016  г. 

При извършената проверка се установи, че в самото писмо е 
записана  секцията,  за  която  се  извършва  проверката,  както  и 
страниците  –  съответно  допълнителната  страница  към списъка  за 
гласуване извън страната, но при проверката, която извършихме, се 
установи,  че  на  посочените  страници  под  посочените  номера  не 
фигурира това лице, за което се извършва проверката. 

Другата  информация,  която  се  иска,  е  за  състава  на 
секционната избирателна комисия, така че ви предлагам проект на 
отговор,  който  е  публикуван  във  вътрешната  мрежа,  с  който 
предоставяме необходимата информация в смисъл, че лицето не е 
подавало  заявление  за  гласуване  извън  страната,  предоставяме 
данните за решенията,  с които е назначена районната избирателна 
комисия, както и че лицето не фигурира в списъците на въпросната 
секция, като прилагаме съответно препис-извлечения от решенията 
и заверени копия от двете страници, за които се твърди да фигурират 
имената на това лице. (Реплики.) 
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Други лица са, а и ЕГН-тата са различни.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Докладвам ви още една преписка с вх. 

№ ЦИК-07-1/2 от 13 февруари 2018 г. Това е преписка, с която за 
пореден път ни информират за предстоящия втори том на изданието 
„Войс интернешънъл магазин“ за януари-март 2018  г. с темите, за 
които може да се представя материал за включване в това издание. 
Такова писмо беше докладвано и на предходно заседание. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, следващият докладчик съм аз. 

Във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-09-22 от 14.02.2018 г.  е 
публикувана докладна записка от госпожа Красимира Манолова – 
директор  на  Дирекция  „Администрация“  във  връзка  с 
новопостъпила информация. 

Докладвам ви я за сведение. 
На следващо място, колеги, и във връзка с командировката на 

господин Ивков и на мен до Грузия ви докладвам вх. № ЦИК-07-
209/9  и  10.  В  тази  връзка,  уважаеми  колеги,  ви  докладвам  за 
последващо одобрение изх. № ЦИК-07-32 от 14.02.2018 г. 

Уважаеми колеги, режим на гласуване. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
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Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  извършване  на 
превод на становището ни за дистанционното електронно гласуване, 
симулациите и за машинното гласуване в анализа. 

Режим на гласуване. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова), против – 1 (Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа извън моята папка 

има файл, наречен „Биография и проект на договор актуален“. Моля 
да се запознаете. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, предлагам да сключим този договор. Ще 
помоля  госпожа  Стефанова  да  предложи  начина  за  заплащане  и 
формирането на цената. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Съобразно щатното разписание 
за длъжност „Главен счетоводител“, възнаграждението да се раздели 
на  средния  брой  дни  за  месеца  като  работни  и  като  се  получи 
дневното  възнаграждение,  да  се  умножи  за  дните,  които  тя  е 
изработила. Това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  договора  с  този  начин  на 

формиране на възнаграждението… (Реплики.) 
Колеги, отменям гласуването. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  договора  с 

възнаграждение 800 лв. 
Режим на гласуване. 
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Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  с  това  давам  работна  почивка,  за  да  се 

уточним по следващите две преписки. 

(След работното заседание.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 
комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  След  дълго  работно 
обсъждане, колеги, продължаваме днешното заседание. 

Заседанието  продължава  с  преписка,  разпределена  на 
госпожа Грозева, по повод постъпили въпроси в ЦИК от общински 
избирателни комисии и отделни общински съветници дали ОИК е 
орган  по  избора  по  смисъла  на  Закона  за  противодействие  на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Госпожо  Грозева,  заповядайте  да  докладвате  първо 
преписките, и след това ще гледаме становището. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
преписка с вх. № МИ-15-35 от 13.02.2018 г. Преписката е в моята 
папка от днешна дата. Това е писмо, пристигнало по електронната 
поща, което ни е препратено от общинската избирателна комисия – 
Кърджали. То е от Комисията за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобитото имущество, което дава указания 
относно  спазване  на  срока  за  попълване  на  декларациите  от 
общинските съветници. 

Докладвам ви го за сведение. 
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Следващото  писмо,  което  получихме,  е  с  днешна  дата  – 
15.02.2018   г.  То  е  с  вх.  №  ЦИК-00-350/1.  То  е  от  общинската 
избирателна  комисия  –  Плевен.  Качено  е  също  в  моята  папка. 
Въпросите, които се поставят, касаят въпросите, които обсъждахме в 
предходното заседание, а именно следва ли общинската комисия да 
изготвя  декларациите  по съответния  закон,  следва ли общинската 
комисия да  поддържа публичен регистър и следва ли общинската 
комисия  и  касае  ли  това  и  кметовете  на  общини,  кметовете  на 
кметства и т.н. 

Моля  да  се  запознаете.  Аз  ви  го  докладвам  за  сведение  и 
мисля,  че  с  писмото,  което  току-що  обсъдихме  и  което  ще  бъде 
адресирано и до всички общински избирателни комисии, ще дадем 
отговор за  това  какво е  становището на Централната  избирателна 
комисия по поставените въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Грозева. 

Госпожо Сидерова, заповядайте. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  С  колегата  Солакова  сме 

разсъждавали  заедно  и  ви  предлагаме  текст  на  писмо,  което  е  в 
отделна папка – извън папките. 

При  направените  обсъждания  приемаме  направените 
предложения  от  колегите.  Ако  съм  изпуснала  нещо,  колеги,  ще 
подскажете. 

В първия абзац на втория ред: „дали ОИК е орган по избора 
или по назначаването“  –  добавяме.  Навсякъде,  където  говорим за 
орган по избора, е и по назначаването. Приемам предложението. 

Във  втория  абзац:   след  „чл.  83“  изписваме  с  думи  „и 
следващите от Глава пета, раздел ІІІ на Кодекса на труда“. 

По-надолу,  сега  е  последното  изречение.  Там  където 
обясняваме  за  статута  на  общинските  избирателни  комисии, 
добавяме текстовете от Изборния кодекс. Правомощията, съгласно 
текста от Изборния кодекс. 
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И ви предлагам до тук да сложим точка, а останалата част от 
изречението да започне така: „ОИК не са постоянно действащи и не 
разполагат“  и  вместо  думите  „административен  капацитет“,  тук  в 
скоби  да  опишем:  „постоянен  щат,  помещения,  бюджет  и 
възможност да прилагат точно Закона за защита на личните данни“. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА Регламент (ЕС) 2016/679, свързан със 
защитата на личните данни. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да прилагат закона и Регламент (ЕС) 
2016/679. Това да не натовари текста? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Няма да  го  натовари.  Нека да  има 
повече аргументи. (Реплики.) 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще указва на избраниците на народа, 
защото  това  са  и  задълженията  на  тая  комисия.  (Реплики,  
уточнения.) 

Затова, макар че заедно със Севинч го писахме – присъства, 
„по повод постъпили въпроси от общинските избирателни въпроси и 
отделни  съветници,  свързани  с  постъпили  писмени  и  устни,  и 
указания по електронната поща“… Дали да напишем това? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Няма нужда. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Тук отпада „указанията“.  
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Изразяват  становища  във  връзка  с 

превенция на корупцията. 
КАТЯ ИВАНОВА: И чл. 13, където изчерпателно са изброени 

правомощията. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Като се има предвид с чл. …
КАТЯ ИВАНОВА: Но това е само във връзка с чл. 30, т. 3. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Последната 

корекция? 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Последната  корекция  е:  към 

последния абзац добавям: „като има предвид и разпоредбата на § 67“ 
– този текст, който беше § 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо заедно с 
направените корекции. 

Режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  против – 2 (Георги Баханов,  
Иванка Грозева).  

Предложението се приема. 
Заповядайте. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам това наше становище да 

бъде качено и на нашия интернет сайт като съобщение. 
И другото, което е, може би трябва да бъде оповестено и от 

говорителите.  Може и в  утрешния ден.  Да бъде качено на нашия 
сайт и да бъде изпратено до БТА. Като допълнение до адресатите, 
това да се разгласи по този начин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова),  против – 2 (Георги Баханов, Мартин 
Райков).  

Предложението се приема. 
Колеги,  останаха  ни  още  три  доклада,  както  следва:  на 

госпожа Бойкинова, на госпожа Солакова и след това на господин 
Пенев. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте по точка втора: 
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2. Проект на решение относно предоставяне на достъп до 
обществена информация. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  в  предишно  заседание  ви 
докладвах  подробно  заявлението  за  достъп  до  обществена 
информация  от  политическа  партия  „Движение  Да  България“. 
Съгласно Вътрешните правила бе определена комисия. Комисията е 
разгледала  заявлението  и  съответно  е  преценила,  че  следва  да 
отговорим  на  заявителя  и  да  предоставим  исканата  от  него 
информация,  че  въз  основа  на  тези  пет  решения  на  Централната 
избирателна  комисия,  председателят  на  Централната  избирателна 
комисия  е  съставил  актове  за  установяване  на  административни 
нарушения и че същите са изпратени до областния управител, и че 
сме изискали информация, но имаме само по единия акт издадено 
предупреждение от областния управител на София-град. 

Поради това ви предлагам да гласуваме решение в смисъла, 
че предоставяме достъп до обществена информация на електронния 
носител, както е поискал заявителят, като сме отговорили подробно 
на поставените в заявлението въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Информацията ще бъде предоставена 

отделно с писмо, в което информацията е подробно описана, както в 
решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

Режим на гласуване. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  
Солакова), против – 1 (Георги Баханов).  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4986. 
И  уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  писмо  със 

съдържание на мотивната част на това решение. 
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Режим на гласуване. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  11  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Севинч  
Солакова), против – 1 (Георги Баханов).  

Предложението се приема. 
Заповядайте, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  пропуснала  съм 

едно  писмо  във  връзка  с  частичните  избори  –  да  изпратим  това 
писмо  до  общинските  избирателни  комисии  и  до  кметовете  на 
общини  във  връзка  с  организирането  на  изборния  ден, 
предоставянето  на  информация  за  активността,  като  посочим 
часовете,  в  които  трябва  да  го  направят.  И  да  уточним,  че 
представянето на протоколите от общинските избирателни комисии 
с  оглед  правилата  за  достъп  до  сградата,  в  която  се  помещава 
Централната  избирателна  комисия,  да  бъде  в  първия  ден  след 
изборите,  а  именно в  понеделник  –  19  февруари,  при  евентуален 
втори  тур  –  на  26  февруари  2018  г.  след  9,30  ч.  И  напомняме 
началото и края на изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това писмо. 
Режим на гласуване. 
Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема, благодаря. 

И  последен  докладчик  за  днес  е  господин  Пенев  – 
заповядайте. 
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моята 
папка са публикувани съответни подпапки „Главен счетоводител“ и 
„Финансов  контрольор“  –  подготвени  от  администрацията 
документи във връзка с провеждането на конкурси за назначаване на 
служители на тези длъжности. Предлагам ви за днес да останат за 
запознаване,  като  моля  да  имате  предвид,  че  така  подготвените 
документи почти напълно възпроизвеждат условията, при които до 
настоящия момент сме обявявали конкурсите, като в проектите са 
посочени,  маркирани  в  жълто,  предложения  от  моя  страна, 
евентуално за промяна в изискванията към съответните лица, които 
кандидатстват.  Алтернативно,  в  случай  че  преценим,  че  са 
подходящи. 

Също така в моята папка е публикуван проект на процедура, 
която  беше  подготвена  от  главния  юрисконсулт  Богданова, 
съответно с някои технически корекции от моя страна. Също ви я 
предлагам  за  запознаване,  включително  и  обсъждане  по  работни 
групи преди нейното обсъждане в заседание и приемане. 

Във връзка с провеждането на тези два конкурса ви моля да 
проведем обсъждане за необходимостта от привличане на външни 
експерти  в  комисиите  и  да  използваме,  ако  се  обединим  около 
необходимостта  от  това,  времето  до  обсъждане  на  проектите  във 
връзка с провеждането на конкурсите, да поискаме от съответните 
институции посочването на подходящи лица за привличането им в 
тези комисии, които ще проведат конкурсите. И във връзка с това ви 
моля да проведем обсъждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  припомням,  че  имаме  практика,  когато 

правим  конкурси  за  лица  в  счетоводството  или  за  финансов 
контрольор и до този момент ние сме ползвали опита и експертизата 
на  Министерството  на  финансите.  Ето  защо  аз  подкрепям  едно 
подобно  предложение  и  предлагам  да  изпратим  писмо  отново  до 
Министерството на финансите. 
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И другия въпрос, който разбира се стои, е по отношение на 
лица от научните среди. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Аз  подкрепям  това  предложение. 
Подкрепям  и  предложението  за  привличане  на  лица  от  научните 
среди, тъй като знаете, че сега е период, в който е налице годишно 
финансово  приключване  и  може  да  имаме  затруднения  в 
привличането  на  експерт  от  Министерство  на  финансите  поради 
прекомерната им заетост. 

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

предложения  да  изпратим  писма  с  молба  за  външен  експерт  от 
Министерство  на  финансите  и  от  съответните  факултети  на 
университетите в София. 

Режим на гласуване. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 
Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  20  февруари 

2018 г., вторник, от 10,30 ч., като с оглед предстоящите избори все 
пак  трябва  да  имаме  предвид,  че  е  възможно  и  свикването  на 
извънредно заседание тези дни. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
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СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева
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