
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 596

На 9  януари  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладва: Ивайло Ивков,
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладват: Георги Баханов, Ивайло Ивков, 
Йорданка Ганчева

3. Доклади относно съвместния проект с Държавната агенция 
„Електронно управление”.

Докладва: Камелия Нейкова
4. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Метин
Сюлейман, Камелия Нейкова

5. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 
Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги 



Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков, Йорданка  Ганчева, 
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен  Цачев, Румяна Сидерова и Таня 
Цанева. 

ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Цветозар  Томов, Ерхан 
Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Владимир Пенев.

Заседанието  бе  открито  в  10,50  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

Кел предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения - с докладчик господин Ивков.
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК – докладчик господин Баханов.
3. Доклади относно съвместния проект с Държавната агенция 

„Електронно управление”. Тук основен докладчик ще бъде госпожа 
Нейкова, но и други колеги ще се включат.

4. Доклади  по  писма  –  с  докладчици  госпожа  Ганчева, 
госпожа Матева, госпожа Сидерова, госпожа Солакова.

5.  Разни – с  докладчик аз,  ако не съумея да  докладвам по 
време на другите точки.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на 
така предложения дневен ред? Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да бъда включен и в точка втора 
освен в точка първа.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви. 
След това беше госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля да бъда включена в точката 
искания за изплащане на възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Ганчева. Господин Сюлейман.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН: Благодаря.  Уважаема  госпожо 
председател, ако може да ме включите в четвърта точка – доклади по 
писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви. 
Господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да ме включите с  една нова точка 
относно  информация  за  произвеждане  на  местен  референдум  в 
община Попово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 
нова точка 3а. Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в доклади по 
писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Нейкова.

Други предложения? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред. Режим на гласуване.
 Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – 1 (Росица Матева).

Благодаря.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  днес 
отсъстват  господин  Чаушев,  госпожа Грозева,  госпожа Иванова, 
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господин  Томов  и  госпожа Мусорлиева.  Господин  Пенев ме 
уведоми, че ще закъснее.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа от  дневния  ред. 
Заповядайте, господин Ивков.

Точка 1.  Доклад относно искане за отваряне на запечатани 
помещения.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящият номер е  вх. № ЦИК-14-2 от 8 
януари  2018  г.  Искането  е  от  община  Куклен  чрез  кмета  на 
общината.  Молят  да  им  бъде  разрешено  отваряне  на  запечатано 
помещение, в което се съхраняват книжа от избори, референдуми, 
местни избори – така както са описани в проекта за решение, което е 
в моя папка във вътрешната мрежа.

Целта  да  се  отвори  помещението,  в  което  се  съхраняват 
всички  тези  книжа,  част  от  които  между  другото  подлежат  на 
предаване на „Държавен архив”, но не за това е искането, а защото 
касата  трябва  да  се  премести  в  друго  помещение,  в  която  се 
съхраняват изборни книжа и материали на Общинската избирателна 
комисия  –  Куклен,  тя  се  намира  в  същото  помещение.  Това  е 
основанието.

Съгласно  наше Решение  № 4387-НС от  2  март  2017  г.  ви 
предлагам едно стандартно решение за разрешение за отваряне на 
помещението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. Колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 
на решение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

 Уважаеми колеги, това е Решение № 4946.
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Колеги,  с  това  изчерпихме  точка  първа  от  дневния  ред. 
Преминаваме  към  точка  втора  –  доклади  относно  искания  за 
изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК.  Заповядайте,  господин 
Ивков.

Точка  2.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх.  МИ-27-1 от 8 януари 2018 г.  сме 
получили  искане,  подписано  от  председателя  и  секретаря  на 
Общинската  избирателна  комисия  –  Казанлък,  за  изплащане  на 
възнаграждение на председател, заместник-председател, секретар и 
7 членове, които са взели участие в заседанието,  проведено на 19 
декември 2017 г.  Основанието за свикването му е  било оставка и 
предсрочно  прекратяване  на  пълномощията  на  господин  Николай 
Стефанов  Терзиев,  общински  съветник  от  БСП-Лява  България,  и 
обявяване на следващия в листата.

Приложени  са  необходимите  документи,  а  също  така  и 
вътрешната  ни  документация,  включваща  счетоводна  справка  и 
контролен лист за предварителен контрол.

Предлагам да се изплати възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Втори докладчик е господин Баханов.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ: Уважаеми  колеги,  с  входящи  номера 

МИ-27-9-2,  МИ-27-9-3  и  МИ-27-9-4  от  21  декември  2017  г. в 
Централната  избирателна  комисия  са  постъпили  документи, 
изпратени  от  Общинската  избирателна  комисия –  Хаджидимово, 
касаещи  искания  за  изплащане  на  възнаграждения за  проведени 
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дежурства и  заседания от комисията, отнасящи се за период от 19 
декември  2016  г. до  19  януари  2017  г. Ние  го  разглеждахме  на 
последното заседание на Централната избирателна комисия за 2017 
г. и  бе  взето  решение да  изпратим  писмо  до  Общинската 
избирателна комисия – Хаджидимово, и до община Хаджидимово с 
питане защо не са изплатени възнагражденията и да се предприемат 
незабавни мерки за изплащане на възнагражденията на Общинската 
избирателна комисия – Хаджидимово, за проведени от нея заседания 
и дежурства. За всички искания, които са постъпили в Централната 
избирателна  комисия,  има  съответните  решения на  Централната 
избирателна комисия, които са изпратени със съответните справки 
до община Хаджидимово.

Предлагам тези документи, които са получени в оригинал, да 
останат  за  сведение.  Преди  малко  се  свързах  с  председателя  на 
Общинската избирателна комисия – Хаджидимово, той каза, че все 
още  възнагражденията не са им изплатени. Не е пристигнало още 
писмото,  явно  покрай  празниците  се  е  забавило.  Дошло  е  в 
общината, но още не им е препратено, така че те ще направят опит, 
ще се свържат отново с Общинската администрация – Хаджидимово, 
за своевременно изплащане на тези  възнаграждения. Към момента 
предлагам преписката за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. 

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. МИ-27-2 

от 8 януари 2018 г. Това е искане за изплащане на възнаграждение 
на членовете на Общинската избирателна комисия – Долни чифлик, 
област  Варна.  Искането  е  за  изплащане  на  възнаграждение  за 
заседание,  проведено на 8 декември 2017 г.,  в което са участвали 
председател,  заместник-председател,  секретар  и  6  члена  на 
Общинската  избирателна  комисия,  във  връзка  с  подаването  на 
оставка на кмета на с. Нова шипка и взимане на решение.
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Искането  обхваща  и  заплащане  на  възнаграждение  за 
дежурства  съответно  на  9  и  10  декември  2017  г.  На  9  декември 
дежурството е било проведено от един член и председателя, на 10-ти 
–  от  един  член  и  председателя.  Дежурствата  са  във  връзка  с 
подготовка на преписка за изпращане в съда, както и за изготвяне на 
писмено  становище  по  жалба  срещу  решение  на  Общинската 
избирателна комисия.

Налице  са  изискванията  на  закона  и  нашето  решение. 
Преписката е преминала през предварителен контрол с положително 
становище за изплащане, предвид което ви предлагам да изплатим 
така поисканото възнаграждение.

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

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Колеги, с това изчерпихме точка 2, преминаваме към  трета 
точка – доклади относно съвместния проект с Държавната агенция 
„Електронно управление”.

Заповядайте, госпожо Нейкова.

Точка 3.  Доклади относно съвместния проект с Държавната 
агенция „Електронно управление”.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, в папка с моите 
инициали в днешно заседание са публикувани материалите,  които 
ще ви докладвам сега за сведение.

 С вх. № ЦИК-00-659-1 от 5 януари 2018 г. от Държавната 
агенция  „Електронно  управление”  са  ни  изпратили  окончателен 
доклад по Дейност 1 на Ню Ай АД, който, тъй като е по-обемен, в 
Приложение 1 и 2 е  в  отделна папка с  наименование „Ню Ай” в 
същата папка с моите инициали.
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Докладвам ви  го  сега  за  сведение  и  за  работно  обсъждане 
малко по-късно.

С  вх.  № ЦИК-00-659-2  от  8  януари  2018  г.  сме  получили 
бележки от Държавната агенция „Електронно управление” по така 
предоставения окончателен доклад.

С  вх.  №  ЦИК-00-659-3  от  8  януари  2018  г. също  са  ни 
изпратени  от  Държавната  агенция  „Електронно  управление” 
бележките,  които  те  са  отправили  по  окончателния  доклад  до 
изпълнителя по Дейност 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  моля  ви  за  свързан  доклади,  а  именно 

последващо  одобрение  на  писма  (виждате  папка  „Писма  за 
последващо  одобрение”  във  вътрешната  мрежа),  последващо 
одобрение  на  писмо  изх.  №  ЦИК-00-10  от  4  януари  2018  г.  до 
ректора  на  Софийския  университет  и  декана  на  Факултета  по 
математика  и  информатика;  писмо изх.  №-ЦИК-00-9  от  4  януари 
2018 г.  до ректора на  Техническия  университет  и до деканите на 
факултети  „Компютърни  системи  и  технологии”,  „Електронна 
техника и технологии” и „Приложна математика и информатика”; и 
писмо изх.  № ЦИК-00-8  от  4  януари  2018  г.  до  председателя  на 
Държавната  агенция  „Електронно  управление”  и  ръководителя  на 
проекта.

Уважаеми колеги, гласуваме.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева).

Уважаеми колеги,  във  връзка  с  проведената  вчера  среща с 
доц. Петров, проф. Гоцева и доц. Пашева при мен са декларациите за 
конфиденциалност  на  посочените  лица  и  приемно-предавателните 
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протоколи  на  „Окончателен  доклад  Дейност  1”  и  „Техническо 
задание Дейност 2”.

Колеги,  обръщам  се  към  вас  с  въпрос  къде  да  бъдат 
съхранявани тези документи.

Уважаеми  колеги,  предлагам  лицето  от  администрацията, 
което да съхранява тези документи, да бъде госпожа Радославова.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева).

Колеги,  с  това  изчерпихме  към  настоящия  момент  точка 
трета, на която ще се върнем впоследствие.

Продължаваме  с  точка  3а  –  информация  относно 
произвеждане  на  местен  референдум.  Заповядайте,  господин 
Христов.

Точка  3а.  Информация  относно  произвеждане  на  местен 
референдум.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 
Колеги, получили сме писмо с вх. № МР-15-1 от 8 януари 2018 г. от 
Общинската избирателна комисия – Попово, с което те ни изпращат 
решение  №  351  от  21  декември  2017  г.  на  Общинския  съвет  на 
община Попово. С това решение Общинският съвет решава да бъде 
проведена процедура по допитване на населението на с. Баба Тонка 
чрез произвеждане на местен референдум с въпрос: „Да се закрие ли 
кметство с. Баба Тонка, община Попово?”

Знаете, че няколко пъти сме обсъждали този въпрос – не по 
отношение на референдума, а по отношение на това, че е освободено 
кметството място, но тъй като те са под 350 човека, около 250 души, 
ние с наше писмо допълнително дадохме указание да бъде назначен 
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кметски  наместник,  както  е  по  закона.  Но  те  държат  да  остане 
кметство и дори още когато водих разговорите по телефона, казаха, 
че вероятно ще бъде произведен референдум. И както виждам, на 21 
декември  Общинският  съвет  със  значително  мнозинство  (28 
присъствали,  23  „за”,  1  „против”  и  4  „въздържали  се”)  са  взели 
такова решение. Това е като първа точка и като втора точка са взели 
решение да бъде избран временно изпълняващ длъжността кмет на 
кметство  с.  Баба  Тонка  до  датата  на  обнародван  в  „Държавен 
вестник” на решението на Общинския съвет – Попово, за закриване 
на  кметството,  ако  бъде  закрито,  а  в  хипотезата  на  липса  на 
положителен  вот  от  населението  за  закриване  на  кметството,  до 
произвеждане на редовни местни избори в  2019 г. Тоест те решават 
да не се назначава кметски наместник, а временно изпълняващ и ако 
отговорът  на  местния  референдум  бъде  отрицателен,  той  да  си 
остане  временно  изпълняващ  до  следващите  местни  избори  през 
2019 г., като определят заплатата равна на минималната заплата за 
страната.

Право на Общинския съвет е да направи такова допитване. 
Доколко е редно или не, не е работа на Централната избирателна 
комисия,  но  в  тази  връзка  пък  сме  получили  друго  писмо  от 
Общинската избирателна комисия в Попово, тъй като знаете, че тя се 
занимава с организацията на местния референдум. С това писмо те 
искат  да  бъде  определено  възнаграждението  на  Общинската 
избирателна  комисия  и  на  секционната  избирателна  комисия.  И 
второ,  задават  въпрос  дали  могат  да  привлекат  един  специалист 
технически сътрудник във връзка с обработване на документацията 
и специално качването на инициативните комитети страницата  на 
ЦИК. Разговарях по телефона преди заседанието и тъй като за такъв 
специалист ние даваме разрешение за официалните местни избори, а 
за  местния  референдум  те  на  местна  почва  с  кмета  на  общината 
могат  да  си  решат  въпрос.  Разбрахме  се,  че  няма  проблем,  не  е 
необходимо разрешение от нас.
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Пропуснах  да  кажа,  че  са  насрочили  референдума  за  18 
февруари,  въпреки  че  там  няма  избор,  но  ползват  датата  18 
февруари.

Общинската избирателна комисия е изпратила писмо до нас 
във  връзка  с  временно  заместване  на  един  от  членовете  на 
Общинската избирателна комисия, който е от квотата на АБВ, но е 
по майчинство и няма възможност да присъства на заседанията. Но 
освен  предложението  за  члена,  който  да  я  замести,  нямаше 
заявление от временно замествания член. Говорих по телефона и се 
разбрахме днес да го пуснат по електронната поща, а вероятно най-
късно утре ще пристигне молбата от съответното лице, което е по 
майчинство.

Смятам  за  четвъртък  да  подготвя  документацията  за 
временната замяна.

Това е, което исках да ви информирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов.
Колеги, продължаваме с точка четвърта – доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Ганчева.

Точка 4. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-07-55-2 от 5 януари и вх. № ЦИК-07-55-1 от 4 януари 2018 г. 
Това  е  писмо  от  Централната  избирателна  комисия  на  Босна  и 
Херцеговина,  с  което  ни  молят  съгласно  предходната  ни 
кореспонденция  относно  Меморандума  за  сътрудничество  и 
разбирателство,  който  ние  одобрихме,  да  им  го  изпратим  на 
български език с оглед обработка.

Предлагам  да  им  го  изпратим,  като  за  сведение  по  мое 
възлагане  и  доколкото  разбрах  от  председателя  на  Комисията, 
Милена  Радославова  и  Цветомира  Жекова  са  изготвили  някакъв 
списък на комисии, на които да направим евентуално предложение 
за споразумение, за да направим постъпки за сътрудничество. Аз ще 
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възложа да се качат във вътрешната мрежа за запознаване и може би 
да възложим да се изготви проект на споразумение и да обмислим 
какви ще бъдат целите на това сътрудничество, като изходим и от 
това споразумение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното 
предложение.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева).

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви  вх. № ЦИК-
07-2 и вх. № ЦИК-07-2-1 от 5, съответно от 2018 г. януари 2018 г. 
Това е допълнителна информация във връзка с докладвана от мен 
преписка на заседанието на 4 януари за покана за наблюдение на 
референдум  и  обществено  допитване  2018  г.  в  Еквадор.  Тук  се 
предоставя  допълнителна  информация.  Срокът  е  до  12  януари  да 
решим дали ще е за сведение или ще изпратим наши представители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева, това бяха вашите доклади.

Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа  Матева. 
Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Колеги, докладвам ви едно 
писмо, което ми е дадено на доклад, с вх. № ЦИК-07-64-2 от 2014 г. 
2018 г.,  което представлява  превод на вече  докладвано – не знам 
защо повторно ни е изпратено – на вече докладвано от мен писмо 
във връзка с резолюцията за промяна на статута на Асоциацията на 
световните избирателни комисии. Ние гласувахме, ако си спомняте, 
в следващото заседание на Изпълнително бюро госпожа Алексиева 
да  представлява  ЦИК  и  да  поддържа  официалното  становище  от 
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Република  България,  което  вече  сме  изпратили.  Така  че  ви  го 
докладвам в момента за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Матева.

Уважаеми колеги,  следващ докладчик  е  госпожа Сидерова. 
Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги,  докладвам ви 19 
преписки, свързани с получаване на декларация по чл. 402, ал. 2, и 
чл.  359,  ал.  2 от Изборния кодекс.  Няма да докладвам входящите 
номера  на  преписките,  защото  са  много  на  брой.  Това  са 
пристигнали  писма  от  общините:  Ловеч,  Пазарджик,  Плевен, 
Пловдив  –  район  „Тракия”,  и  София  –  райони:  „Оборище”, 
„Триадица”, „Лозенец”, „Витоша”, „Красна поляна”, „Възраждане”, 
„Илинден”,  „Люлин”,  „Студентски”,  „Искър”,  „Връбница”, 
„Надежда”, „Средец”, Нови Искър  и  Банкя.

Особеното е, че в още два от софийските райони е съставена 
Част втора на избирателния списък, в която е имало включено по 
едно, а на другото място две лица, но ние не сме били уведомени по 
време на изборите за общински съветници и кметове, затова не сме 
имали имената на тези лица.

Поради това ви предлагам да изпратим писма до тези кметове 
на райони със следното съдържание: до кмета на „Красна поляна” – 
да  ни  изпратят  книжата  и  декларацията,  въз  основа  на  която  са 
включили лицето в Част втора на избирателния списък; и до кмета 
на „Възраждане” по същия начин да изпратят книжата, защото те са 
се задоволили да ни кажат,  че  има едно лице с  еди-кое си име и 
нищо  не  са  ни  изпратили.  А  другите  са  ни  изпратили  копие  от 
списъка, всякакви други документи, но не и декларацията. 

Предлагам ви да приемем изпращането на тези две писма, а 
останалата част от доклада ми да остане за сведение и за изпълнение 
в регистърното деловодство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Вие 
ги предавате на нашия служител регистри.
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Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените 
предложения за писма.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,   Ивайло  Ивков,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева).

Благодаря.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  С  преписки  вх.  №  ЧМИ-04-03-2  и 

ЧМИ-04-03-1  от  8  януари  2018  г.  са  пристигнали  от  община 
Добричка оригинални заверки със син печат и със син подпис и от 
Главна дирекция  „ГРАО” оригинала на пристигналото по-рано по 
електронната поща уведомление за броя на избирателите в кметство 
Лясково.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо от 

Национална агенция за приходите. Уведомяват ни, че от 1 януари 
2018  г.  Централната  избирателна  комисия  е  пререгистрирана  в 
дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” на съответен адрес. 
Посочват предимствата на тази пререгистрация и на кой адрес да се 
изпраща.

Докладвам го за сведение на Комисията, а ще се предостави 
на администрацията, по-специално на счетоводството.

За сведение ви докладвам на този етап вх. № ЦИК-09-1 от 5 
януари 2018 г. предложение от госпожа Богданова за изменение и 
допълнение в Правилника на Централната избирателна комисия. 

Напомням,  че  в  папка „Покани” трябва  да  са  публикувани 
постъпилите  покани  за  провеждане  на  семинари,  както  и 
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информация за възможности за абониране. Моля да се запознаете. 
При проявен интерес, знаете реда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова.

Следващ докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  за 

сведение докладвам вх. № НС-06-1 от 8 януари 2018 г. Това е писмо 
от кмета на община Сливен, което писмо е изпратено в Централната 
избирателна комисия в изпълнение на Решение № 4780-НС от 26 
май 2017 г. Припомням, с това решение разрешихме отварянето на 
запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборните  книжа и 
материали от изборите за народни представители от 5 октомври 2014 
г. с цел предаването им „Държавен архив”.

Към писмото са приложени заверени копия от целия набор 
изискуеми  документи  във  връзка  с  предаването  на  тези  изборни 
книжа и материали на отдел „Държавен архив” – Сливен.

Продължавам доклада си за сведение и със следващото писмо 
с  вх.  № НС-06-2  от  8  януари  2018  г.  Това  е  писмо  от  кмета  на 
община  Рудозем,  което  също  е  изпратено  в  изпълнение  на  наше 
Решение  № 4903-НС от  5  октомври 2017  г.  И то  е  във  връзка  с 
предаването  на  изборните  книжа  и  материали  от  произведените 
избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.  на отдел 
„Държавен архив” – Смолян.

Към писмото са приложени заверени копия от целия набор 
изискуеми документи. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Сюлейман.

Следващ докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-00-

713-2 от 8 януари 2018 г. ви докладвам покана от „ЗОП Трейнингс” 
ООД  относно  полудневен  семинар  на  тема  „Новия  европейски 
регламент  за  защита  на  личните  данни”.  Предлагам  да  остане  за 
сведение,  тъй  като,  както  и  в  края  на  миналата  година  колегата 
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Матева ви е докладвала, Комисията за защита на личните данни все 
още не е упълномощила никоя организация да провежда обучения 
по този регламент.

С вх. № ЦИК-09-221 ви докладвам две докладни записки от 
госпожа  Богданова,  за  директор  на  дирекция  „Администрация”. 
Двете докладни записки са в моята папка. Едната е относно проекти 
на  обявление  на  конкурс  за  длъжност  главен  счетоводител  в 
дирекция  „Администрация”,  другата  докладна  е  относно 
длъжностни характеристики за длъжност главен счетоводител.

Докладвам ви ги сега за  сведение,  тъй като ги получих по 
време на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, аз съумях да направя своите доклади при 

докладите  на  други  колеги,  така  че  с  това  закривам  днешното 
заседание  на  Централната  избирателна  комисия.  Свиквам 
следващото заседание в четвъртък, 10,30 ч.

(Закрито в 11,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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