
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 573 

На 5 октомври 2017  г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Регистрация на наблюдатели за частични избори. 

Докладва: Румен Цачев

2. Регистрация на социологическа агенция за екзит пол. 

Докладва: Румяна Сидерова

3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладват:  Александър  Андреев,  Метин  

Сюлейман,  Кристина  Стефанова,  Камелия 

Нейкова, Росица Матева, Георги Баханов

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

Докладват:  Владимир  Пенев,  Румяна  

Сидерова, Румен Цачев, Ивайло Ивков

4.а. Доклад относно проект с Държавна агенция „Електронно 

управление“. 

Докладва: Камелия Нейкова

4.б. Доклад относно оферта от „Информационно обслужване“ 

АД. 

Докладва: Емануил Христов

5. Доклади по писма. 



Докладват: Иванка Грозева, Росица Матева,  

Владимир Пенев, Севинч Солакова, Цветозар 

Томов,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  

Георги Баханов

5.а. Доклади по постановления от прокуратури. 

Докладва: Владимир Пенев

6.  Разни. 

Докладват: Ивайло Ивков, Иванка Грозева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 

Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия Нейкова, 

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева 

и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Йорданка Ганчева,  Катя  Иванова и Мария 

Бойкинова. 

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

уважаеми   колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната 

избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  5 октомври 2017 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  за  дневен  ред:  т.  1. 

Регистрация  на  наблюдатели  за  частичните  избори  –  докладчик 

господин  Цачев;  т.  2.  Регистрация  на  социологическа  агенция  за 

екзит  пол  –  докладчик  госпожа  Сидерова;  т.  3.  Доклади  относно 

искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения  –  докладчици 
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господин Андреев  и  господин  Сюлейман;  т.  4.   Доклади относно 

искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  с  докладчици 

господин Пенев, госпожа Сидерова, господин Цачев; т.  5. Доклади 

по писма с докладчици госпожа Грозева, госпожа Матева, господин 

Пенев,  госпожа  Солакова,  госпожа  Стефанова  и  господин  Томов; 

т. 6.  Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така  предложения  ви  дневен  ред?  –  Заповядайте,  госпожа 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

ме включите в т. 3 вместо в т. 5. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

госпожо Стефанова. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Моля  да  включите  нова  точка  в 

дневния ред -  Доклади по постановления от прокуратури. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам нова 

т. 5.а., господин Пенев. 

Господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  моля  да  ме  включите  в  т.  4  – 

възнаграждения, и в т. „Разни“ също. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 

господин Ивков. 

Госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в т. 3 и т. 5. И 

ако  прецените  нова  точка  –  доклад  във  връзка  с  проекта  за 

дистанционно  електронно  гласуване.  Това  е  във  връзка  с 

окончателния Встъпителен доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Като нова точка 

4.а. ви включвам, госпожо Нейкова. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ако  обичате,  да  ме  включите  с 

отделна  точка  –  доклад  относно  оферта  от  „Информационно 

обслужване“ АД за организиране на дейностите по провеждане на 
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тестове  на  криптиран  обмен  на  информация  по  Директива  на 

Европейския съюз 93/109/ЕС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Включвам като 

нова точка 4.б., господин Христов. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъда включена в т.  „Разни“, 

госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Грозева. 

Други колеги? – Господин Райков. 

МАРТИН РАЙКОВ: Моля да ме включите в т. 5 – писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Райков. 

Други? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет.  

Колеги,  по  обективни  причини  от  днешното  заседание 

отсъстват госпожа Ганчева, госпожа Бойкинова и госпожа Иванова. 

 

Колеги, преминаваме към разглеждането на  точка първа от 

дневния ред: 

1. Регистрация на наблюдатели за частични избори. 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  на  02.10.2017  г.  с  вх.  №  1  в  ЦИК  е 

постъпило  заявление  от  Института  за  социална  интеграция,  от 
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упълномощен  представител,  за  регистрация  на  25  лица,  като 

наблюдатели в частичните избори за кметове на 8 октомври 2017  г. 

Заявлението е Приложение № 21-МИ от изборните книжа, т.е.  от 

организация,  която  е  регистрирана  като  наблюдател  в  общите 

местни избори. Приложените документи към заявлението са такива, 

които  всъщност  касаят  регистрация  на  организацията  като 

първоначална  регистрация,  включително  и  декларации  от 

упълномощените представители на сдружението. 

Сдружението е регистрирано като наблюдател на  изборите за 

общински съветници и кметове през 2015 г. с Решение на ЦИК № 

2398 от 29 септември 2015 г., поради което то запазва регистрацията 

си до насрочването на следващите общи местни избори. 

Извършена  е  проверка  на  заявените  за  регистрация 

упълномощени  представители,  от  която  се  установява,  че  те 

отговарят  на  изискванията  на  Изборния  кодекс  да  бъдат 

регистрирани. 

Предлагам да регистрираме като наблюдатели на частичните 

избори  за  кметове  на  8  октомври  2017  г.  25  упълномощени 

представители на Сдружение Институт за социална интеграция. Те 

да  бъдат  вписани  в  публичния  регистър,  както  и  да  им  бъдат 

издадени удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Цачев. 

Колеги, имаме ли коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложения ни проект на решение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4899-МИ. 
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Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 

ред: 

2. Регистрация на социологическа агенция за екзит пол. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвано беше 

от колегата Бойкинова, че с Решение № 11615 от 3 октомври 2017 г. 

по  адм.  д.  №  11189/2017  г.  Върховният  административен  съд, 

Четвърто гражданско отделение отмени нашето решение за отказ да 

регистрираме за извършване на екзит пол по време на частичните 

местни избори в община Трън на Агенция „Институт за социални 

изследвания  и  маркетинг  –  МБМД“  ООД,  поради  което   съм  ви 

предложила проект за решение. 

Указано  ни  беше  да  спазим  закона  и  в  мотивите  на 

решението, което Мария е качила на нейната страница, има изрични 

указания и тълкуване,  че Агенцията  следва да бъде регистрирана, 

поради което ви предлагам проект за  решение № 4870, който е  в 

моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, в папката на госпожа Сидерова в pdf формат  е публикувана 

цялата документация по делото с № МИ-08-18. Моля, запознайте се. 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Към  предишното  решение,  в  което 

беше  описана  фактологията,  съм  добавила  само  обжалването  и 

решението  на  съда.  И в  основанията  е  вписано  като  основание  и 

решението на Върховния административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Всъщност, 

госпожо Сидерова, с оглед решението, че преписката ни е върната за 

ново  произнасяне  при  спазване  на  задължителните  указания  за 

тълкуване и прилагане на закона, вие ни предлагате този проект. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Той  е  с  оглед  указанията. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Такава  е  проверката,  която  прави  „Информационно 

обслужване“  АД,  а  ние  допълнително  със  служителя  от  нашата 

администрацията  в  отделението  ни  за  регистрациите,  направихме 

проверка на сайта на общинската избирателна комисия. Лицата не са 
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кандидати, не са в секционни избирателни комисии. Ако искате, и 

това  мога  да  добавя  в  мотивите.  Ще  го  добавя  в  мотивите.  Ние 

направихме тази проверка, а иначе от „Информационно обслужване“ 

АД си правят общата проверка, която е без значение дали е кандидат 

за избори за Народно събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  дълго  беше  решението.  Мисля,  че  се 

запознахте с него. Имате ли коментари? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  2  (Емануил 

Христов, Мария Мусорлиева).  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4900-МИ. 

Продължаваме с точка трета от дневния ред:

3.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Първи докладчик е господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

две искания от община Димитровград. Първото е с вх. № НС-06-175 

от 03.10.2017 г. Искането е във връзка с предаването на „Държавен 

архив“  –  гр.  Хасково,  на  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 

г. Във връзка с това съм подготвил проект на решение, което е с № 

4876, с което да разрешим отварянето на запечатаното помещение, в 

което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за 

народни  представители  през  2014  г.  по  установения  в  нашето 

Решение  №  4387-НС  ред,  за  да  може  да  бъдат  предадени  на 
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„Държавен архив“. Предлагам ви да разрешим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, номерът на решението е 4901-НС. 

Колеги, използвам случая да си допълня доклада от началото 

на заседанието.  Господин Баханов ме уведоми, че ще закъснее по 

обективни причини. 

Моля, продължете, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви и 

постъпилото второ писмо от община Димитровград, а именно с вх. 

№ ЧМИ-14-3 от 03.10.2017 г. С това искане община Димитровград 

иска да й разрешим отварянето на запечатаното помещение, в което 

се съхраняват  книжата и материалите от произведените избори за 

кмет на кметство Сталево – община Димитровград, на 16.03.2014 г. 

Искането  е  във  връзка  с  архивирането  на  тези  изборни  книжа  и 

материали. 

Две  писма  са  постъпили  от  Димитровград.  Явно  на  две 

различни  места  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  за 

местните  избори  и  за  Народно  събрание.  Във  връзка  с  това  съм 

изготвил проект № 4877. Предлагам да им разрешим отварянето с 

оглед архивирането на книжата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Предлагам да се включи чл. 287. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Добре.  Да  допълним  чл.  287  в 
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основанията. Приемам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение ведно с допълнението, направено в залата. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4902-МИ. 

Следващ докладчик по тази точка е господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-14-52 от 4 октомври 2017  г. в 

Централната избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на 

община Рудозем господин Румен Пехливанов, с искане за отваряне 

на  запечатано  помещение,  което  се  намира  в  общинската 

администрация  на  Рудозем.  Помещение,  в  което  се  съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за народни представители, 

проведени на 5 октомври 2014  г. и от Националния референдум през 

2013  г.,  с  цел  извършване  на  експертиза  и  предаване  на 

подлежащите на постоянно съхранение изборни книжа и материали 

от  изборите  за  народни  представители  от  5  октомври  2014  г.  на 

отдел „Държавен архив“ - гр. Смолян. 

Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение в 

моята  папка  за  днешното  заседание  с  №  4878-НС/НР,  с  което 

предлагам да разрешим достъпа до запечатаното помещение, в което 

се  съхраняват  посочените  досега  и  докладвани  от  мен  изборни 

книжа и материали, по установения от нас ред, съгласно Решение № 

4387-НС от 2 март 2017 г.,  като изрично посочваме, че срокът за 

съхранение на материалите от референдума е пет години и този срок 

все още не е изтекъл. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4903-НС. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожо Стефанова, 

заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение писмо с вх. № 

НС-06-176 от 4 октомври 2017  г. от община Тутракан, с което ни 

изпращат  копие  от  протокол  за  отваряне  на  помещение  от  3 

октомври 2017 г. и копие от заповедта на кмета на община Тутракан 

от 2 октомври 2017 г., във връзка с постъпило заявление в общината 

от Районно управление на МВР – Тутракан, за изготвяне на копия от 

документи от страницата от избирателен списък, в който фигурира 

Елена  Борисова  Иванова,  от  произведените  избори  за  народни 

представители на 26 март 2017  г.,  копие от списък за допълнително 

вписване  на  придружители  и  налични  декларации  от  името  на 

същите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Стефанова. 

Следващ докладчик е госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги  с  вх.  №  ПВР-06-190  от  3 

октомври 2017 г. сме получили писмо от кмета на община Борово, 

10



област Русе, с което ни е предоставена информация за предадените 

книжа за  постоянно съхранение в  Държавна  агенция „Архиви“,  и 

унищожаване  на  книжа  и  материали  от  произведените  избори  за 

президент и вицепрезидент през 2011 г. Към писмото са приложени 

всички необходими документи. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги,  докладвам  ви  за  сведение  заповед  за  отваряне  на 

помещение и заповед за комисия, изпратени от община Борован по 

електронната  поща,  с  което  кметът  на  общината  ни  изпраща  за 

сведение  заповедта,  с  която  е  определила  състава  на  комисията, 

както и помещението, в което ще се съхраняват изборните книжа и 

материали  от  предстоящия  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 

Нивянин, община Борован, на 8 октомври 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И следващ докладчик е господин Баханов – заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  НС-06-174  от  03.10.2017  г.  е 

постъпило  придружително писмо,  подписано  от  кмета  на  община 

Сандански.  Писмото  е  относно  архивиране  на  изборни  книжа  и 

документи, с което ни уведомяват, че са отворили едно помещение, 

в което съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 

5 октомври 2014 г. избори за народни представители. Приложена ни 

е заповедта за назначаване на комисията, протокол от 11.09.2017 г. 

на  същата  и  протокол  от  25.09.207   г.  на  тази  комисия,  както  и 

приемо-предавателен протокол от същата дата. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 
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Колеги, преминаваме към следваща точка от дневния ред: 

4.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

Първи докладчик в залата е господин Цачев – заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги,  докладвам ви искане с 

вх. № МИ-27-176 от 02.10.2017 г., постъпило от ОИК – Панагюрище, 

за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на 

комисията.  Заседанието е  проведено на 28.09.2017 г.  във връзка с 

прекратяване правомощията на общински съветник и избиране на 

нов от листата. 

Спазени  са  изискванията  на  Решение  №  2901-МИ  от 

5.11.2015 г. на ЦИК във връзка с провеждане на заседанието и са 

представени необходимите документи за заседанието. Предлагам да 

одобрим  искането  за  изплащане  на  възнаграждение  за  едно 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви искане за изплащане 

на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на  ОИК  –  Гулянци. 

Искането  е  с  вх.  №  МИ-27-178  от  04.10.2017  г.  Заседанието  е 

проведено  на  22  септември  2017   г.  във  връзка  с  прекратяване 

пълномощията  на  кмет  на  кметство.  Приложения  са  решения, 

протокол от заседанието,  друга документация до общински съвет, 
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както  и  извършена  справка  и  е  налице  контролен  лист  за 

предварителен контрол. 

Предлагам  да  одобрим  искането  за  изплащане  на 

възнаграждение за проведеното заседание на ОИК – Гулянци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  

против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-27-170-2 от 03.10.2017 г. са 

постъпили от ОИК – Септември, две искания за изплащане на две 

възнаграждения,  съответно  за  заседание  на  07.09.2017   г.  с 

присъствието на  председател, заместник-председател, секретар и  5 

членове;  и  от  24.09.2017  г.  с  присъствието  на  председател, 

заместник-председател,  секретар  и   6  членове.  Основание  за 

провеждане на заседанието е, ако си спомняте, сигналът на жителите 

за един кмет на с. Семчиново. На първото заседание са разгледали 

въпроса и са решили, че срокът по чл. 53, ал. 1, т.  10 от ЗМСМА 

изтича на 24-ти, и са свикали ново заседание. Това е срокът, в който 

евентуално  изтича  единият  месец  за  неявяване  без  уважителни 

причини. 

След това те ни уведомиха вече за  резултата  и няма да го 

докладвам.  Взели  са  решение,  че  не  са  налице  необходимите 

предпоставки  за  прекратяване  на  пълномощията.  Така  или  иначе 

имаме  протоколите  и  решенията.  Едното  заседание  е  и  съгласно 

нашите указания. 
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Аз  предлагам  да  се  изплатят  възнагражденията  за  двете 

заседания. Първоначално е било без подпис, но след това е дошло 

сканирано с подпис на председателя и секретаря. Исканията са били 

само с подпис на изготвилия ги член, но ги има протоколите и има 

сканирани подписи на председател и секретар, така че предлагам да 

се изплатят възнагражденията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – 1 (Мартин Райков).  

Предложението се приема. 

Продължете, господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Вх.  №  ВИ-27-171  от  27.09.2017   г. 

Изпращат  ни  искане  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  – 

Съединение. Присъствали са на заседанието председател, заместник-

председател, секретар и 8 членове. Както на предходната преписка, 

така и тук има изготвен контролен лист за предварителен контрол от 

нашата  администрация  и  счетоводна  справка.  Заседанието  се  е 

провело с основание – протоколът е много дълъг. Не можах точно да 

вникна,  но те  са  взели решение още през   2015 г.  за  предсрочно 

прекратяване на пълномощията на кмета на Съединение. Явили са се 

техни  представители  след  това  в  съда,  когато  е  обжалвано. 

Пловдивският  административен  съд  е  отменил  решението, 

Върховният  административен  съд  е  потвърдил  решението  на 

Пловдивския административен съд. 

Обсъждали са надълго и нашироко какво следва да направят. 

Имало е различни предложения. В крайна сметка са решили да не се 
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произнасят  по  предложенията.  Не  са  постигнали  мнозинство. 

Решили са, че поради липса на необходимия законов кворум не се 

допуска разглеждане и вземане на решение по внесеното заявление 

на Даниел Николаев Кацарски. И са разисквали надълго и нашироко 

кой кого е подвел, за да вземат отменените решения. 

В крайна сметка е проведено заседание, проведени са дебати. 

Въпросът е сериозен, макар и да не можах да вникна по същество – 

трябват ни допълнителни информации, но по отношение искането за 

възнаграждение  считам,  че  следва  да  се  изплати  на  председател, 

заместник-председател,  секретар  и  8  членове  за  проведеното  на 

27.09.2017  г. заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка с  вх.  № МИ-27-175 от 2  октомври 2017 г.  Постъпило е 

искане  от  общинската  избирателна  комисия  –  Костенец,  област 

Софийска, относно изплащане на възнаграждения за едно заседание, 

проведено на 28 август 2017 г. и три дежурства. 

Дежурствата са били на 24 август 2017 г. . за подготовка на 

становище  по  пристигнали  документи  по  образувано 

административно  дело  по  обжалвани  решения  на  комисията  в 

административен съд – София област. Дежурили са председател и 

секретар. 
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На  следващата  дата  –  25  август  207  г.  –  има  искане  за 

подготовка  на  заседание  на  комисията  –  също  за  председател  и 

секретар. 

На  28  август  2017  г.  е  проведено  заседание,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  8 

членове, т.е.  цялата комисия. Приели са становището и кои ще ги 

представляват  в  съда,  а  именно  са  решили  председателят  сам  да 

отиде. 

И на  4  септември  2017  г.  –  дежурство  на  председателя  за 

представителство пред Административния съд – София област,  по 

адм. д. № 769/2017 г. 

Приложени  са  всички  необходими  документи,  които 

установяват  провеждането  на  заседанието  и  присъствието  на 

председателя  на  заседанието  на  Административния  съд,  както  и 

съответните  контролни  листове  и  счетоводна  справка  от  нашата 

комисия. 

Предлагам да се изплатят възнагражденията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Имате ли още доклади, госпожо Сидерова? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Имам  още  един  доклад,  но  ми  се 

струва,  че  е  непълна  документацията  с  искането  от  общинската 

избирателна комисия - Стамболийски, област Пловдив, с вх. № МИ-

27-177 от 4 октомври 2017  г., тъй като има искане за дежурства на 

членове  на  комисията  и  за  заседания.  Направено  е  искане  за 
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заплащане  на  дежурство  на  25  август  2017  г.  и  заседание  на  31 

август 2017 г. 

В  справката  виждам  28  август,  но  виждам  един  протокол, 

който  е  от  31 август  2017 г.  и  в  него  има  текст,  че  е  проведено 

заседание на 28 август. Тоест, няма протокол от 28-ми и предлагам 

да го доокомплектува комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви,  че  в 

Централната избирателна комисия е постъпило с вх. № МИ-27-165 

на  14  септември  2017  г.  по  електронната  ни  поща  искане  за 

възнаграждение от общинската избирателна комисия – Ябланица. С 

вх. МИ-27-165/1 от 25 септември 2017 г. искането е постъпило и в 

оригинал. 

По  отношение  на  искането  е  извършен  предварителен 

финансов  контрол,  изготвена  е  счетоводна  справка  и  контролен 

лист. 

С  искането,  подписано  от  председател  и  от  секретар  на 

общинската  избирателна  комисия,  се  иска  изплащането  на 

възнаграждения  за  две  заседания,  проведени  от  общинската 

избирателна  комисия.  Първото  е  било  на  2  септември  2017  г.,  а 

второто  на  6  септември  2017   г.,  във  връзка  с  предсрочно 

прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване 

на следващия избран от листата общински съветник. 

На  първото  заседание  са  присъствали  председател, 

заместник-председател, секретар и 4 членове, а на второто заседание 

са присъствали председател, заместник-председател, секретар и пак 

четирима членове.  На първото  заседание  общинската  избирателна 

комисия,  след  като  е  получила  заявление  от  председателя  на 

общинския  съвет  –  гр.  Ябланица,  с  предложение  за  предсрочно 

прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник,  е  взела 

решение, че следва да уведоми съответния общински съветник и да 

му даде възможност в тридневен срок да направи възражение и да 
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изрази становище във връзка с постъпилото предложение. 

На следващото заседание е установено, че такива възражения 

не  са  постъпили  от  общинския  съветник  и  съответно  е  взето 

решението за прекратяване на пълномощията му и за обявяване на 

следващия за избран. Решението е с № 137-МИ от 6 септември 2017 

г.

Считам,  че  са  налице  предпоставките  за  заплащане  на 

възнаграждението и затова ви предлагам да одобрим изплащане на 

възнагражденията за тези две заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с нова точка: 

4.а.  Доклад  относно  проект  с  Държавна  агенция 

„Електронно управление“. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, с вх. № ЦИК-06-58/13 от днешна дата сме получили 

по  електронната  поща  от  Държавната  агенция  „Електронно 

управление“ окончателния Встъпителен доклад на изпълнителя по 

проекта  за  дистанционно  електронно  гласуване  –  за  дейността 

проучване  и  анализ  на  добрите  практики  за  дистанционно 

електронно гласуване и провеждане на три симулации. 

Колеги,  аз се запознах с окончателния встъпителен доклад. 

Бележките,  които  сме  изпратили  с  изх.  №  ЦИК-00-616  от  28 
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септември 2017  г., са приети. Изпълнителят е нанесъл съответните 

корекции във въпросника, който ще бъде използван за проучване на 

добрите практики. 

Така или иначе ние приехме встъпителния доклад с бележки, 

така че мисля, че не се налага отново да бъде приет. Докладвам ви го 

за сведение, но за ваша информация са тези уточнения, които правя. 

Направени  са  корекции  в  частта  „Цялост  на  гласуването“, 

„Последващ контрол“. Въведено е във въпроса за манипулиране на 

вота времеви рамки, които ще бъдат задавани към лицата, от които 

ще  се  събира  информация.  Както  и  е  включен  и  нашият  въпрос, 

който предложихме: колко гласувания позволява системата да бъдат 

извършени от един и същи ІР адрес. 

Налага  ли  се  сега  и  ако  искате  специално  тези  две  наши 

бележки за цялостно гласуване и последващ контрол да ги изчета? 

Или вие сами ще се запознаете с тях, за да не ги търсите из целия 

доклад? (Запознава комисията извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Докладът беше за сведение. 

Имате  ли  други  доклади  по  тази  точка?  –  Продължете, 

госпожо Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-00-627 от 4 октомври 2017 г. от отдел „Управление на проекти“ 

в  Държавната агенция „Електронно управление“, с което ни молят 

до края на днешния работен ден да им предадем попълнените отчети 

за  извършената  работа  от  служителите  ни  от  администрацията, 

които участват в екипа за управление на проекта. 

С докладна записка с вх. № ЦИК-09-180 от 4 октомври 2017 

г.  –  мисля,  че  е  в  моята  папка  за  днешното  заседание,  са  ни 

предоставени месечните отчети на госпожа Красимира Манолова и 

госпожа  Веселина  Тихолова,  за  тяхната  работа  като  участници  в 

екипа за управление на проекта за месец септември 2017  г. 

Предлагам ви да одобрим отчетите, които са ни представени 

и да изпратим съответната информация на бенефициента. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 2 (Ерхан Чаушев, Мартин 

Райков).  

Предложението се приема. 

Заповядайте,  госпожо  Сидерова,  за  допълващ  доклад  по 

предходната точка: 

4.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  извинявам  се,  вторият 

протокол  се  е  закачил  към  другата  ми  преписка.  Налице  е  и 

протоколът  от  28  август  2017  г.  Заседанията  са  с  основание. 

Свързани са с предсрочно прекратяване пълномощия на общински 

съветник,  както  и  дежурството  е  със  същото  основание  по 

подготовка на заседанията. Проведено е дежурство на 25 август 2017 

г. от председателя и двама членове по подготовка на материалите за 

заседанието. 

И  две  заседания:  на  28  август  2017   г.,  на  което  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  6 

членове,  и  на  31  август  2017  г.  –  присъствали  са  председател, 

секретар  и  7  членове  на  комисията,  във  връзка  с  приемане  на 

решенията за предсрочното прекратяване на пълномощията. 

За изплащане. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Защо две заседания? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Изпратили са му уведомление. Така 

са спазили процедурата. 
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Прекратяването не е ли по негова молба? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: По негова е,  но ако искаш – да ги 

наказваме, ако искаш – да не ги наказваме. (Реплики.)

Искането е от ОИК – Стамболийски, област Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Румен Цачев). 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, продължаваме с нова точка: 

4.б.  Доклад  относно  оферта  от  „Информационно 

обслужване“ АД. 

Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка с моите инициали можете да се запознаете с цялата преписка. 

Тя съдържа оферта, съдържа описание на предлаганата технология и 

проект на договор. Тази оферта е във връзка с предходно решение на 

Централната  избирателна  комисия,  във  връзка  с  организиране  на 

дейностите  по  провеждането  на  тестове  за  криптиран  обмен  на 

информация  по  чл.  13  от  Директивата  на  Европейския  съюз 

93/109/ЕС. 

Технологията е подробна, няма да я чета,  тъй като е доста 

страници,  но  е  дадена  много  подробно  и  аз  се  запознах  с  нея. 

Отговаря на изискванията и това, което е заложено в офертата и в 

договора е, че тази дейност, а именно изработването на софтуера, 

тестовете, които във времето между 15 октомври и 15 ноември ще 

бъдат извършени. Такова е решението от срещата в Брюксел, така че 
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всички тези дейности ще бъдат извършени до края на м. ноември. 

Точната дата е 30.11.2017 г. 

Затова  аз  предлагам  да  дадем  съгласие  председателят  и 

главният счетоводител да подпишат предложения договор, тъй като 

отговаря  на  изискванията  и  на  поставените  от  нас  условия  на 

предходната среща. Сумата, която касае, е в рамките на допустимия 

разход, който не изисква обществена поръчка. 

Това е, което мога да кажа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. 

Колеги, коментари?  - Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

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

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:

5. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги,  в  моята папка за  днешното заседание  са 

качени писмо от организацията на АСЕЕЕО, с което ни изпращат 

дневния ред на общото събрание на Изпълнителната комисия, както 

и  на  Изпълнителното  бюро.  Там  са  качени  както  полученото  по 

електронната  поща  с  вх.  №  ЦИК-07-55/32  от  04.10.2017  г. 

кореспонденция на английски език, така и преводът,  който е с № 

ЦИК-07-55 с индекс 34 от 05.10.2017 г. 

Засега ще остане за сведение, тъй като има още време преди 
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да  се  отпечата  окончателният  дневен  ред.  Твърде  е  възможно  да 

настъпят и промени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Само  за  сведение  докладвам  вх.  № 

ЦИК-07-55 с индекс 31. От Нигерия е пристигнало писмо с искане 

да  им изпратим покани.  Адресирано е  до госпожа Жекова.  Както 

знаете,  след  регистрацията  в  Централата  на  АСЕЕЕО  и 

потвърждение  от там,  ние изпращаме съответните  покани.  Това е 

рутинна работа. 

Искам само да ви обърна внимание,  че в т.  „Разни“ ще ви 

докладвам  в  моя  папка  от  днешна  дата.  От  фирмата,  която  ще 

организира мероприятието,  са качени няколко предложения. Моля 

да се запознаете преди да ги разгледаме в т. „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  допълнителен  доклад  към  доклада  на 

госпожа Грозева. 

Както  знаете,  веднъж  месечно  провеждаме  разговор  с 

господин Шолноки, във връзка с хода на подготовката. Последният 

разговор беше вчера. 

Колеги,  господин Шолноки ми обърна внимание и  помоли 

статиите, презентациите,  информацията за членовете на ЦИК, които 

ще  изнасят  презентации,  заедно  с  тяхна  снимка,  да  бъдат 

предоставени до петък – най-късно до понеделник, на английски и 

на руски език. 

Колеги,  на  това  обръщам специално  внимание,  тъй  като  е 

необходимо  технологично  време,  за  да  могат  да  се  подготвят 

съответните книжки. Благодаря ви. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 

РОСИЦА МАТЕВА:  С наше запитване и становище,  което 

следва  да  бъде  изразено  от  различните  органи на  изпълнителната 

власт – министерства, посочени в нашето писмо, и законодателната 

такава за определяне дата за произвеждане на изборите на членове 
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на Европейски парламент през 2019 г., Министерството на културата 

изразява и подкрепя позицията на Централната избирателна комисия 

да  не  съвпада  датата  на  провеждане  на  изборите  с  официалния 

празник на България – 24 май. Така че тази преписка, това писмо ще 

бъде комплектувано с останалите отговори, за да може да се изрази 

официалната позиция, когато е необходимо.

И  ви  докладвам  пристигнал  с  вх.  №  ЦИК-04-01-25-2  от 

4 октомври  2017  г.  превод  на  английски  език  на  становището  на 

Министерство на външните работи, което ви докладвах по-рано на 

28  септември  2017  г.,  във  връзка  с  резолюцията,  която  беше 

предложена за обсъждане и за изразяване на становища от страните - 

членки  на  Третото  общо  събрание  на  органите  на  ЕйУЕБ.  На 

английски е готов преводът, така че ви предлагам, ако решим, да ме 

упълномощите  да  се  свържа  с  госпожа  Румяна  Бъчварова  като 

адресат  на  това  също  на  това  писмо,  тъй  като  сме  изпратили  за 

становище тази резолюция на Министерския съвет. 

До  момента  имаме  отговорът  само  на  Министерство  на 

външните работи, който е изпратен с копие до Министерския съвет. 

Да  разберем  дали  изобщо  Министерският  съвет  ще  изрази  друго 

становище освен това, което е от Министерство на външните работи, 

за да можем съответно ние като Централна избирателна комисия да 

изпратим  нашето  писмено  становище  на  база  и  на  това,  което 

изпълнителната  власт  е  предоставила,  до  Асоциацията  –  до 

Генералния секретариат в Корея.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми 

колеги, предлагам да гласуваме това писмо да се свържете с госпожа 

Бъчварова.

РОСИЦА МАТЕВА: Ние писмено сме го изпратили вече, но 

понеже мина почти месец и няма отговор.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Нямахте ли 

предложение да бъде изпратено писмо?

Добре, заповядайте господин Баханов.

РОСИЦА МАТЕВА: Само да уточня, ако може.

Когато се върнахме с колегата Сюлейман от конференцията, 
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предоставихме  на  вниманието  на  ЦИК  тази  резолюция,  която  се 

предлага  да  бъде  приета,  за  да  стане  Асоциацията 

междуправителствена  и  решението  за  трансформиране  и  го 

изпратихме  за  съгласуване,  изразяване  на  становище  на 

Министерски съвет.

От Министерство на външните работи получихме копие от 

становището  на  Министерството  на  външните  работи,  което  е 

изпратено  с  копие  до  Министерския  съвет  и  по-конкретно  до 

госпожа Румяна Бъчварова.

До момента нямаме отговор. Един месец мина вече, а нямаме 

отговор  от  Министерски  съвет.  Затова  моето  предложение  е  по 

телефона  да  се  свържа,  да  разберем  дали  да  чакаме  изобщо  от 

Министерски  съвет  друго  различно  становище  от  това  на 

Министерство  на  външните  работи,  и  ако  –  не,  да  изразяваме 

позицията на Централната избирателна комисия.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  аз  считам,  че  и 

предишния  път  адресатът  е  неправилен,  тъй  като  доколкото  съм 

запознат,  госпожа  Румяна  Бъчварова  е  началник-кабинет  на 

министър-председателя и считам, че по-резонно е да се изпрати това 

писмо до главния секретар на Министерския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте.

РОСИЦА МАТЕВА:,  Уважаеми колега  Баханов,  писмото  е 

изпратено  до  Министерски  съвет.  Писмото  от  Министерство  на 

външните работи е адресирано освен до ЦИК,  с копие до госпожа 

Бъчварова и затова смятам, че трябва да се свържем с нея, защото тя 

го е получила и тя ще знае къде е разпределено и къде е отишло. И 

затова предлагам по телефона с цел оперативност, а не само да си 

пишем и да чакаме седмици наред отговори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Режим на гласуване. 

25



Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – 1 (Георги Баханов).  

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

продължаваме със следващ докладчик – господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви,  че  в 

Централната  избирателна  комисия  по  електронната  поща  е 

постъпило писмо от Гануша Добрева  -  търговски консултант,  във 

връзка  с  лицензите  за  „Еф Секюр“,  които  в  предишно  заседание 

одобрихме за бъдат закупени. Като към това писмо по електронната 

поща,  което  е  постъпило,  са  прикачени  фактура  и  приемателно-

предавателен протокол, както и сертификат. 

Докладвам ви го за сведение.

Докладвам ви, че пак по електронната поща на Централната 

избирателна комисия с вх. № ЦИК-08-57 от 2 октомври 2017 г. от 

„Софтуер Дийлс“ чрез Георги Иванов е постъпила оферта във връзка 

с извършваното проучване за закупуване на допълнителни лицензи, 

които  са  необходими  на  Централната  избирателна  комисия  за 

съответните софтуерни продукти – офис пакет на „Майкрософт“.

Докладвам ви в тази връзка и докладна записка от Красимира 

Манолова – директор на дирекция „Администрация“, с вх. № ЦИК-

09-178 от 3 октомври 2017 г.,  към която са приложени: оферта от 

„Инет“,  вече  докладваната  оферта  от  „Софтуер  Дийлс“,  както  и 

други оферти във връзка с лицензи и посочените лицензи,  примерно 

от „Мост компютърс“ виждам също такава оферта.

От докладната записка, която е публикувана на заседанието 

от 3 октомври, тоест от миналото заседание във вторник, се посочва, 

че  в  резултат  на  допълнителното проучване,  което възложихме,  е 
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установено,  че  дистрибуторът  на  „Майкрософт“  и  „Майкрософт“ 

въобще  не  предлагат  пакети,  които  да  са  с  по-стари  версии. 

Поддържат  и  предлагат  за  продажба  единствено  лицензи  за 

последната версия, която е 2016 г.

Извършено  е  проучване  за  закупуване  лицензи  за  офис 

пакети  за  по-стари  версии  от  различни  доставчици,  които 

притежават  такива  лицензи.  И  съответно  посочената,  и  вече 

докладвана  по-рано  от  мен  оферта  е  за  комбинирана  доставка  на 

8 пакета по-стари версии плюс два пакета, които са по-нови версии.

Допълнителното  проучване,  което  и  аз  осъществих  чрез 

консултации със специалисти сочи, че новата,  последна версия на 

„Офис пакет 2016 г.“ на „Майкрософт“ е максимално осъвременена 

с цел да бъде по-оперативна и да може да се използва за оперативно 

осъществяване  на  работа  с  нея.  Като  са  отстранени  всички 

недостатъци  на  предходните  версии  на  тези  софтуерни  продукти, 

поради което аз лично, разбира се, предлагам ви да се запознаете. 

Може днес  или в  следващо заседание  да  решим в  крайна  сметка 

какво да закупи Централната избирателна комисия. 

Моето лично предложение в крайна сметка е да подкрепим 

първоначалното  предложение  на  директора  на  дирекция 

„Администрация“,  а  именно  да  закупим  8  бр.  лицензи  за  пакет 

„Home and business 2016“ на „Майкрософт“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  По  офертата  на  „Инет“,  която  е  с 

единична цена 398 лв. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, коментари? - Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Принципно  става  въпрос  за 

съвместимост, тоест имаме някакви устройства и машинарии тука в 

момента  и  искаме  да  купим  някакво  нововъведение.  Това 

нововъведение обаче, само защото е нововъведение, не означава, че 

е  полезно  към  момента,  защото  доколкото  схванах  от  предните 

разисквания,  то  затруднява  наличните  ни  устройства  и  ужким  е 
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ново,  обаче  ни  затруднява  с  наличните.  Тоест,  ситуацията  е 

следната: купуваме копче, а после ще купуваме ли балтони? 

С една дума ситуацията, ако тръгна в тоя метафоричен план 

пак, едва ли е нужно да наливаме младо вино в стари мехове, защото 

и  виното  ще  се  разплиска,  и  съответно  меховете  ще  се 

поразпищоляват. С една дума, хайде по-обстойно да го видим, пък и 

ние  чак  толкова  не  сме  компютърни  специалисти  за  тези 

усъвършенствани  програми  и  така  нататък.  Няма  да  вършим 

„голямата работа“, защото ние използваме 5-6 операции от тях. Тези 

5-6 операции, личното ми мнение е сигурно може и с едно, и с две, и 

с три, пък ние все най-новото купуваме, ей така защото било най-

ново. Категорично съм против!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, първо да уточня, че докладът 

ми все пак стъпва и на основата на направеното проучване от нашия 

ИТ специалист,  макар  че  докладната  е  от  директора  на  дирекция 

„Администрация“.  Като  допълнителното  проучване  след 

предходното ни заседание, което е направено от ИТ специалиста ни, 

е  конкретно  да  провери  дали  тази  нова  версия,  конкретно  на 

техниката,  с  която  разполага  Централната  избирателна  комисия, 

може да се инсталира и дали техническите параметри позволяват, 

дали са съвместими с тази нова версия. 

Това проучване е установило, че даже напротив, ще се улесни 

работата и ще бъде доста по-оперативна,  ако се сложат тези нови 

версии  върху  тази  техника,  която  имаме,  при  тези  технически 

параметри,  с  които  е  тя.  Така  че  всъщност  не  става  въпрос  за 

наливане  на  ново  вино  в  стари  мехове,  а  за  осъвременяване  на 

техниката  и  ползване  на  съвременни  продукти,  които  да  улеснят 

работата на Централната избирателна комисия. Така че това е, което 

аз мога за пояснение да кажа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  (Започва  изказването  без  
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микрофон.)  И  един  от  компютърните  специалисти  ми  написа: 

„Здравейте Мария, слушам в момента дискусията за закупуване на 

МС  офис  пакети,  не  вярвам  на  ушите  си.  Вашите  колеги  казват 

(цитира колега, който го е докладвал, няма значение), че най-новият 

офис пакет 2016 бил много бавен и на  вашите компютри той ще 

работи  бавно.  Простете  за  безпокойството  ми,  вижте  си  записа, 

защото от заседанието накратко моят съвет би бил да си закупите 

„Офис 365“, това е 2016 с безплатни обновления, това е по 130 лв. 

без ДДС на година за един компютър и е лек, и е с много добри 

характеристики.“

Просто Ви казвам, защото много хора имат това мнение, аз не 

съм специалист.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Това бяха реплики.  Ще ви дам думата и за  дуплика.  Само 

господин Пенев да си довърши.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Пропуснах нещо.

Това, което пропуснах още при докладването на докладната 

да  обърна  внимание  е,  че  всъщност  „Майкрософт“  освен  това  не 

предлагат и не осигуряват ъпгрейд на по-старите версии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Изказването ми беше чисто принципно, 

но  тук  пак  принципно  ще  кажа.  Днеска  забелязвам  странна 

тенденция в ЦИК. Привличат се някакви си лични мейлове в една 

насока. Предната точка, която разисквахме, предната точка някакви 

SMS-и като авторитетни изказвания по време на заседание на ЦИК. 

Това нова практика ли е да общуваме с някакви си SMS-и по лични 

устройства и съответно да ги представяме като авторитетни мнения 

за решаване на някакъв въпрос? Това е принципният въпрос за днес. 

Забелязвам този тип тенденция. Не знам дали ще продължи, но за 

мен това е недопустимо, първо.

Второ – в какво ни усъвършенства тази нова система? Общи 

приказки, ясно. Какво толкова ни усъвършенства този продукт при 

положение, че ние натискаме пет копчета? Не ми е ясно?!
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Ние какво ще правим сега – програмни продукти ли, че да ме 

усъвършенства  чак  толкова  много?  Или  използваме  нещо  съвсем 

простичко на пет копчета? Говоря съвсем грубо и принципно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Имаше  процедура,  изказване,  реплики,  дуплики  и  сега 

госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Господин Чаушев, първо не знаех, 

че ще е на доклад на колегата Пенев и въобще не знам на чий доклад 

е. Мислех даже, че ще е на колегата Христов. Тоест, просто цитирах, 

не съм казала, че този човек е авторитет, просто цитирах мнение на 

ИТ специалист, който отдавна между другото контактува по някакъв 

начин  с  нас.  Ние  затова  сме  публични,  за  да  могат  хората  и  да 

реагират. Не могат всички да пишат, да бришат молби, жалби и така 

нататък. Просто го цитирах, няма никаква тенденция. За първи път 

си позволявам, той между другото и още други хора много, много 

ми пишат  във  връзка  точно  с  ИТ услугите,  даже  с  електронното 

гласуване. 

За първи път си позволих и то защото не разбирам от това и 

просто казах чуждо мнение. Ако съм Ви засегнала с него или това 

Ви  обижда,  че  хората  контактуват  с  мен,  слушайки  ни  онлайн, 

съжалявам, не съм искала да Ви обидя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Само  има  разлика  между  излагане  на 

факти, лично мнение и авторитет, което са съвсем различни неща. 

Но беше недопустимо да казваме, че въпросният човек, който пише 

SMS-и, не вярвал на ушите си или не знам какво си, или прочие да 

дава оценки, които са абсолютно негово лично мнение.  Аз много 

неща не вярвам на ушите си, ама какво от това, примерно. И едва ли 

е нужно, когато се обсъжда нещо, да се спираме на факти без да 

даваме съответните допълнения, риторични или не. По същество.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: О`кей, съгласих се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги,  аз  разбрах  предложението  като  отлагане 
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разглеждането за по-задълбочено запознаване. (Реплики.)

Уважаеми колеги, процедура на отлагане, за да се запознаем. 

Колеги, гласуваме.  

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева,  Цветозар Томов),  против – 3 (Владимир Пенев,  Емануил 

Христов, Ивайло Ивков).  

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  само  едно  пояснение.  Тази  преписка  първоначално  беше 

предоставена  на  доклад  на  господин  Пенев  и  сега  всички 

последващи аз ги разпределям на господин Пенев, за да може да си 

приключи преписката.

Продължете, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам ви отново,  знаете 

че  бях  докладвал докладна записка във връзка  с  международните 

избирателни  награди  и  Международния  избирателен  симпозиум, 

който ще се състои в Йордания от 4 до 6 декември 2017 г.  Беше 

взето решение да се извърши допълнително проучване на условията 

за  участие  в  този  Симпозиум.   Във  връзка  с  това  е  отправено 

запитване  и  е  получен  отговор  от  лицето  за  контакт,  което  е 

посочено  в  първоначално  получената  покана.  Направени  са  и 

допълнителни  проучвания  с  това  лице   от  нашия  служител  - 

специалист „Връзки с обществеността“. 

Всъщност  в  крайна  сметка  постъпило  е  в  Централната 

избирателна комисия на електронната ни поща писмо с вх. № ЦИК-

07-132/3 от 29 септември 2017 г., а на 3 октомври 2017 г. с вх. № 

ЦИК-07-132/4  е  постъпил  и  преводът  от  английски  език  на  това 

писмо.  В  него  се  съдържа  програмата  и  какво  представлява 

Симпозиумът. 
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Посочено е  изрично,  че  до 7 ноември 2017 г.  не се  дължи 

такса за регистрация за един или за повече от един участници. От 

допълнителната  информация,  която  е  събрана,  разходите  по 

пътуване и  настаняване  са  за  сметка  на  Централната  избирателна 

комисия,  като  към  този  момент  се  водят  преговори  за  съответен 

хотел, в който да бъдат настанени всички участници в Симпозиума, 

поради  което  още  няма  конкретика  по  отношение  на  мястото  за 

настаняване.  И  най-вероятно  ще  бъде  осигурен  от  страна  на 

организаторите трансферът от летището до мястото за настаняване, 

но тази информация ще бъде известна може би най-рано след около 

седмица.

Аз  лично  смятам,  че  е  добре  в  случай,  че  Централната 

избирателна  комисия  реши да  участва  в  този  Симпозиум,  ние  да 

вземем  решение  на  сегашното  или  най-късно  на  следващото 

заседание, за да можем своевременно преди  7 ноември 2017 г. да 

извършим  регистрацията  на  нашите  представители,  за  да  не  се 

дължи таксата за участие, ако такава впоследствие бъде определена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Става  въпрос  за  Международните 

избирателни награди, тоест награди на лица и органи, участващи в 

избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване предложението принципно да решим 

дали участваме или не участваме.

Режим на гласуване. 

Гласували  19  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  Румяна Стоева-

Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  7  (Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Метин Сюлейман, Росица  

Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова).  

Уважаеми колеги, не взехме решение да посетим този форум.

Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги,  обсъждали  сме  многократно  това,  което  ще 

предложа, но все пак предлагам, ако реши Централната избирателна 

комисия,  да  създадем  една  папка  във  вътрешната  мрежа 

„Международна дейност“ и всички такива покани и предложения за 

участие  на  членове  на  Централната  избирателна  комисия  или  на 

членове на нейната администрация в конференции, наблюдения на 

избори  и  в  други  международни  събития,  с  пристигането  на 

поканите  в  ЦИК,  да  бъдат  качвани  в  тази  папка,  за  да  бъде 

информирана цялата комисия и да не се забавяме в решенията дали 

да  участваме  или  не,  съответно  да  се  запазват  самолетни билети, 

хотел  и  така  нататък.  Така  че  предложението  ми  е  да  обособим 

такава  папка,  в  която  да  се  качват  всички  такива  предложения, 

защото  са  на  различни  докладчици,  някой  чул,  недочул, 

недоразбрал. Всички колеги, да могат да се информират. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Използвам случая,  уважаеми колеги,  да ви уведомя, че във 

вътрешната  мрежа  ЦИК-2014  е  създадена  папка  „Международна 

дейност“,  в която към настоящия момент са качени възможности, 

оферти,  предложения,  покани  за  Австрия,  Грузия,  Йордания, 

Киргизстан, Македония, Молдова, Португалия и Словения.

Заповядайте, госпожо Сидерова, в тази връзка.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз обаче ще отида малко по-нататък. 

Тази информация да бъде попълнена и с информация кои членове на 

комисията къде са ходили, за да представляват нашата комисия на 

различните форуми. И взели ли са участие в работата на форума с 

изложения, с работа в работни групи - изложения в работни групи, 

макар и не на самия форум. Хубаво е да има и такива данни. Това е 

във връзка с отчетността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Би  било  добре  да  вземем  наистина  това  с  протоколно 

решение, защото касае членове на ЦИК.

Предложението  на  госпожа  Матева  беше  чудесно  и  тази 

папка е сега създадена, това е административна дейност.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  всъщност  виждам,  че  вчера  е 

създадена папката, така че си оттеглям предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  на  госпожа 

Сидерова. 

Режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Мартин  Райков,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  4 

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева, Румен Цачев).  

Предложението се приема. 

Заповядайте за отрицателен вот.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Гласувах  против,  защото  смятам, 

че бихме могли да имаме по-нормален тон в комисията. Знае се това 

и бихме могли да го имаме оформено, а не да се прави официално, 

да става повод и за други отношения, и така нататък, и така нататък. 

(Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, господин Пенев, продължете.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  последен  съвсем  кратък 

доклад. С вх. № ЦИК-07-135/31 от 3 октомври 2017 г. в Централната 

избирателна  комисия  е  постъпил  преводът  на  писмо,  получено  в 

електронната  ни  поща,  което  е  с  вх.  №  ЦИК-07-135/30  от  29 

септември  2017  г.,  което  е  във  връзка  с  изданието  „Войс 

Интернешънъл“, като ни ни уведомяват, че срокът за предоставяне 

на материали е удължен до 15 октомври 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 

господин Пенев.

Следващ докладчик е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Господин Пенев така вдигна топката 

по интерес към докладите си, че на мен сега  ще ми бъде трудно да 
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ангажирам вниманието ви. (Оживление.)

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  необходимостта  да  си 

намерим  една  хубава,  светла,  уютна  сграда,  в  която  да 

осъществяваме своите правомощия, знаете, че изпратихме писма до 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, ако може 

да ни предостави допълнително още един етаж на „Врабча“ 23 и да 

станат  общо  три,  както  и  до  специализирани  органи,  които  да 

предоставят  имена  на  служители,  с  които  да  се  извърши  оглед, 

проверка и обследване на сградата, към която досега сме проявили 

интерес. 

В тази връзка ви докладвам писмо от Националната служба за 

охрана с вх. № ЦИК-00-628 от 4 октомври 2017 г., с което писмо те 

веднага са предоставили имена на трима служители, с които госпожа 

Манолова  ще  се  свърже,  за  да  могат  да  осъществят  съответните 

действия и проверки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  последващо  одобрение  на 

изпратеното писмо. 

Режим на гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – 1 (Росица Матева).  

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  предишното 

заседание  не  съм докладвала  едно писмо,  което  сме получили по 

електронната поща с вх. № МИ-06-478 от 28 септември 2017 г., а то 

е писмо, препратено ни от Министерство на финансите. 

От  община  Черноочене  поставят  въпрос  във  връзка  с 

одобрени  възнаграждения  на  членове  на  общинската  избирателна 
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комисия,  затова  какъв  е  редът  за  изплащането  на  тези 

възнаграждения,  защото  цитират  писмото  на  администрацията  на 

Министерския  съвет  от  28  април  2016  г.,  съгласно  което  се 

преустановява изплащането на възнагражденията чрез бюджета на 

Администрацията на Министерския съвет. Тъй като ние изпратихме 

през 2016 г. писма до кметовете на общини, с копие до общинските 

избирателни  комисии  -  знаете,  госпожа  Грозданова  беше  описала 

реда за изплащане на възнагражденията и документите, които трябва 

да се представят в Централната избирателна комисия, тъй като тези 

възнаграждения  вече  се  изплащат  чрез  бюджета  на  Централната 

избирателна комисия. 

Аз  помолих  госпожа  Ганка  Герасимова  във  вътрешната 

мрежа да публикува писмо изх. № МИ-06-525 от 5 юли 2016 г., и ви 

предлагам  по  повод  на  това  постъпило  писмо,  а  мисля,  че  и  на 

предишното заседание колегата Сидерова, ако не се лъжа, постави 

въпроса, че от много общински администрации задават въпроси и не 

знаят, както и от общинските избирателни комисии не знаят точно 

какъв е редът за изплащането на възнагражденията на общинските 

избирателни комисии. 

Възползвайки  се  от  конкретното  писмо  от  Черноочене,  ви 

предлагам  да  изпратим същото  това  писмо с  редакция  в  първото 

изречение,  разбира се и като се  позовем на номера,  че отново ги 

информираме  за  реда  за  изплащане  на  възнагражденията  на 

членовете  на  общинските  избирателни  комисии  за  проведени 

заседания и дежурства, извън месечните възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Подкрепям,  защото  има  комисии, 

които  след  общите  избори  не  са  произвеждали  нито  частични 

избори,  нито са се събирали по някакъв повод и очакват,  че е по 

стария ред. А знаете, че много рязко се смени редът веднага след 

общите  избори.  За  да  могат  хората  да  са  информирани  и  да  си 

получат възнагражденията за дейността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Други желаещи за изказване? - Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа е публикувана обобщена справка относно упълномощените от 

общинските  администрации  и  общинските  избирателни  комисии 

членове,  съответно  служители  от  администрациите,  които  да 

получат бюлетините за гласуване в изборите на 8 октомври 2017 г.

Отправям  забележка  към  администрацията,  защото  от 

общинските избирателни комисии разбрах, че някои, които вече са 

изпратили  писма  и  са  предоставили  тази  информация,  отново  са 

били обезпокоени да представят такава. 

Справката обхваща, както общински администрации, така и 

общинската  избирателна  комисия  с  имената  на  упълномощените, 

съответно оправомощени служители, телефоните и входящия номер 

в ЦИК. Мисля, че на този етап справката само се актуализира. От 

всички  общински  избирателни  комисии  и  общини  сме  получили 

информацията и справката е пълна.

Позволете ми, тъй като тези входящи номера са посочени в 

обобщената справка, да не ви ги докладвам поотделно. За сведение 

ви ги докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Позволяваме ви, 

госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка 

от госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-181 от 5 октомври 2017 г. За 

съжаление, докладната записка постъпи по време на заседанието и 

нямах възможност да потърся администрацията с цел обсъждане на 

представения проект на договор със Службата по трудова медицина. 

С тази докладна записка се представя проектът на договор, 

който беше получен в Централната избирателна комисия и който е 

доработен от госпожа Богданова - главен юрисконсулт и отговаряща 

за  „Човешки  ресурси“  и  „Здравословни  и  безопасни  условия  на 

труд“ в Централната избирателна комисия. Проектът на договор е 

съгласуван с госпожа Манолова,  а госпожа Герасимова също се е 

запознала с проекта.

В случая обаче това,  което забелязвам и моля да обърнете 

внимание  на  специалните  условия  в  раздел  ІV,  а  това  е  чл.  6  с 

отделните  точки,  които  всъщност  услуги  според  мен  принципно 

трябва да се предоставят от Служба по трудова медицина. Там са 

описани услугите, а в чл. 6, ал. 2 се посочва срокът, в който трябва 

да бъдат изпълнени.

Това,  което  прави  впечатление,  е,  че  по  т.  6.1,  6.2,  6.7  е 

свързано  с  работните  помещения  на  Централната  избирателна 

комисия. 

Не съм склонна да ви предложа днес да одобрим този проект 

в този вид, дотолкова доколкото в 30-дневен срок, ако се извърши 

такова обследване и тези услуги бъдат реализирани и цената бъде 

платена, Централната избирателна комисия в най-скоро време може 

би няма да заема тези помещения. И ще се налочи отново да бъдат 

извършени и изпълнени тези услуги. 

На  второ  място,  имаше  -  и  такава  информация  сме 

предоставили и на Инспекцията по труда - извършени проверки във 

връзка със здравословни и безопасни условия на труд по работни 

помещения - проверка извършена от Службата по трудова медицина, 

ангажирана  от  Народното  събрание.  Тази  информация  ни  беше 

предоставена,  поискана по официален ред,  с оглед на тази правна 

възможност по Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
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и ни я  изпратихме в Инспекцията по труда.

Други бележки към момента нямам. Разбира се, малко ми е 

трудно да  възприема текста  и  на  чл.  12,  но това  са  подробности. 

Моля  и  вие  да  погледнете  проекта  на  договор.  (Коментари  и 

уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Иванка Грозева).  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

господин Томов, заповядайте.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.

Уважаеми  колеги,  на  предното  заседание  разгледахме 

писмото на Обществения съвет за готвеното събитие на 12 октомври 

2017  г.  –  конференция  относно  електронното  гласуване,  което 

съдържаше едно малко неопределено искане за съдействие от страна 

на  ЦИК,  което  ние  по  принцип  приехме.  По  този  повод  имах 

ангажимента  да  се  свържа  с  Обществения  съвет,  за  да  ни 

информират по-конкретно относно това в каква посока очакват ЦИК 

да съдейства за организацията на тази конференция. 

Говорих  с  председателя  на  Обществения  съвет  господин 

Тодор  Гунчев  и  получих  едно  писмо  от  организатора  на 

конференцията  –  госпожа  Румяна  Дечева,  което  е  качено  във 

вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-12-19 от днешна дата, в папката с 

моите инициали. Ще предам по-важното от съдържанието. 
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Всъщност колегите, първо, предлагат конференцията да бъде 

открита от техния председател и от определен от нас представител 

на ЦИК. Това е първото предложение за съдействие. Извън това са 

изброени  всъщност  в  няколко  точки  очакванията  им  ние  да 

съдействаме  за  покана  на  заинтересовани  лица  и  институции  за 

участие в конференцията.

Не знам дали да  ги  чета,  всеки от  вас  може би просто да 

погледне четирите черни точки, които са отбелязани в средата  на 

имейла или пет. При мен изличат четири на екрана, не знам защо 

нещо е изрязано от тях.  

В тази връзка правя две предложения. Едното: мисля, че от 

нас се искат нормални неща, които биха придали и повече имидж и 

престиж на събитието, което се организира, тоест предложението ми 

е  да  приемем  да  съдействаме  за  тези  покани.  И  евентуално  да 

съоткрием  конференцията  заедно  с  представител  на  Обществения 

съвет. 

И  второто  ми  предложение  е  да  определим  човек  за 

оперативен контакт, защото няма много време, за да се осъществят 

тези неща, ако разбира се, първото бъде прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Бих  допълнила  колегата  Томов, 

разбира се, ако вие не възразявате, вие да сте човекът - естествено 

председателят  на  Централната  избирателна  комисия,  за  да  има 

тежест въобще събитието, съвсем нормално е това. А вече лицето за 

контакт вие ще си решите дали господин Томов или който и да е 

друг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Заповядайте господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:  Изцяло  подкрепям предложението  на 

колегата  Мусорлиева,  стига  да  имате  възможност,  госпожо 

председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, разбира се, ще присъствам и ще се съоткрие.
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Колеги,  както  си  спомняте,  миналата  седмица,  когато 

господин Томов направи първия си доклад, редица колеги изразиха 

желание да участват. Аз предполагам, че от страна на Централната 

избирателна комисия ще има много голямо участие.

Колеги,  подлагам на гласуване предложението на господин 

Томов. 

Режим на гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, да определим човек за оперативен контакт. 

Госпожа  Мусорлиева  каза,  аз  я  подкрепям.  Господин  Томов  е 

ръководител  на  тази  работна  група  и  нека  той  бъде  лицето  за 

оперативен контакт.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Чувствам  го  като  ангажимент  по 

принцип, но мисля, че трябва да имам съгласието на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? - Няма 

против, господин Томов, вие ще бъдете това лице.

Уважаеми  колеги,  свързан  доклад  с  доклада  на  господин 

Томов.  Взимам  повод  от  този  форум,  който  организира 

Общественият съвет, и ви предлагам да поканим Обществения съвет 

- представители, но нека да бъдат до трима от Обществения съвет, 

на нашата международна конференция, а също така да поканим и 

представители на парламентарно представените политически сили.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  

Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
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Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 

3 (Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Севинч Солакова).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах против, защото съм против да 

каним от политическите сили, а иначе за Обществения съвет не съм 

против.  Но така поставено гласуването и тъй като е  без значение 

моят глас за крайния изход, мисля да не искам прегласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик това 

е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в днешно заседание с вх. № 

ЦИК-08-60 от 4 октомври 2017 г. във връзка с изразено желание за 

изучаване  на  руски  език  в  Централната  избирателна  комисия,  е 

получена  оферта  от  Департамента  за  езиково  обучение  към 

Софийския университет. Сега ви го докладвам за сведение, тъй като 

съм  го  възложила  на  администрацията,  на  госпожа  Манолова  и 

госпожа  Герасимова,  да  подготвят  едно  становище  за  финансова 

обезпеченост  и  дали  е  необходимо  да  се  прилага  Законът  за 

обществените поръчки. И в същото време да се подготви списък на 

служителите от администрацията. Към момента само те са изразили 

желание  за  изучаване  на  руски  език,  но  доколкото  знам,  има  и 

членове  на  Централната  избирателна  комисия,  които  имат  такова 

желание. И да се формира групата. Цената е една и съща за група от 

3 до 12 души.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Към днешна дата за сведение.

Следващ докладчик е господин Райков - заповядайте.

МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, моят доклад е свързан. С вх. № 

ЦИК-08-58 от 3 октомври 2017 г. сме получили допълнение, анекс 

към  договора-оферта  за  обучение  на  английски  език  от  „Бритиш 
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Кансъл“.  Предлагам  ви  го  за  запознаване  и  аз  също  очаквам 

становище от счетоводството дали има налични средства, тъй като 

имат вече две сформирани групи и ни предлагат трета, която е със 

специфично обучение по юридически английски.

Следващото ми писмо е с вх. № ЦИК-00-629 от 4 октомври 

2017  г.   Пак  ви  го  предлагам  за  запознаване.  За  следващото 

заседание ще изготвя отговори на журналистката Даринка Илиева от 

в. „24 часа“. Моля да погледнете въпросите. Аз имам готовност да 

отговоря на първите три въпроса и ви моля съответно за съдействие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  благодаря, 

господин Райков.

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  -  господин 

Пенев, след това госпожа Солакова, но ще разместя реда.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, трудно ми е да се 

конкурирам с колегата. (Оживление.) 

Моля  да  погледнете  един проект  на  писмо до  общинските 

избирателни  комисии  и  до  кметовете  на  общини  във  връзка  с 

частичните  избори  на  8  октомври  2017  г.  Постъпват  и  въпроси, 

предполагам  и  при  вас,  от  общински  избирателни  комисии, 

общински  администрации  във  връзка  с  представянето  на 

протоколите  след  изборния  ден,  във  връзка  с  организирането  на 

предаването  на  информацията  за  активността  за  гласуване  в 

изборния ден. 

Тази  сутрин  от  една  общинска  избирателна  комисия  с 

поставянето на въпрос за началото на изборния ден с оглед на това, 

че има изменение в Изборния кодекс от 2016 г., а те са разпечатали, 

разбира  се,  Методическите  указания,  и  секционните  избирателни 

комисии вече знаят. Но за да няма проблеми, нека и в това писмо 

отново да посочим в колко часа започва изборният ден.

Моля  да  го  погледнете  и  ако  нямате  нищо  против,  да  го 

изпратим до ОИК и до кметовете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

 

Уважаеми  колеги,  давам  думата  на  господин  Пенев  да 

докладва по точка „Доклади по писма“, след което да продължи с 

доклада си по  т. 5.а. „Доклади по постановления от прокуратури“. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад, преписка с 

вх.  №  ЦИК-00-617  от  28  септември  2017  г.  Касае  се  за 

Допълнителното  споразумение  към договор  № 11-02  от  26  април 

2017  г.,  сключен  между  Централната  избирателна  комисия  и 

Центъра  за  градска  мобилност1  за  предоставяне  на  услугата 

„Служебен абонамент за 7 бр. места“. 

Фактически под този номер,  който посочих преди малко, в 

Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  Допълнително 

споразумение във връзка с необходимостта от намаляване срока на 

действие на сключения договор, който първоначално е сключен за 

36 месеца.  По обективна необходимост  е  желателно този срок да 

бъде  намален  на  12  месеца,  считано  от  датата  на  подписване,  за 

който  период  Централната  избирателна  комисия  е  предплатила 

изцяло  ползването  на  услугата.  Тоест,  фактически  срокът  на 

договора да бъде намален до 26 април 2018 г.

Така  предложеното  от  Центъра  за  градска  мобилност 

допълнително  споразумение  съдържа  уговорки  единствено  по 

отношение  намаляване  срока  на  договора.  Знаете,  колеги,  че 

дискутирахме  необходимостта  от  изменение  на  сключения  между 
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страните договор и във връзка с доста честата невъзможност да се 

ползват  паркоместата,  определени за  служебен  абонамент,  поради 

това, че неправомерно на тях паркират други лица. И на практика 

освобождаването  на  местата  от  неправомерно  паркиралите 

автомобили,  затруднява  паркирането,  съответно  и  участието  на 

колегите в заседанията на Централната избирателна комисия.

В  тази  връзка  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка  е 

публикуван както самият договор, който е сключен на 26 април, така 

и едно предложение от мен за съдържанието на това допълнително 

споразумение и писмо, с което да го изпратим, в случай че одобрим 

допълнителното споразумение. 

Самото допълнително споразумение, което ни е изпратено от 

„Градска мобилност“ е публикувано във вътрешната мрежа в моята 

папка на 28 септември 2017 г. 

По  същество  предлагам  един  текст,  който  мисля,  че  доста 

колеги  го  предлагаха.  Не  претендирам  за  прецизност  на 

формулировката и очаквам предложения в този смисъл. В случаите, 

в които местата са заети от неправомерно паркирали автомобили, да 

може  да  се  ползват  съседни  места  в  „Синя  зона“  до  времето  на 

отстраняване  на  неправомерно  паркиралите  автомобили  от 

служителите на „Градска мобилност“. Като за това време, в което се 

ползват други места, съответно да не се дължи заплащане. Така че 

ви предлагам на вниманието това предложение. Нека да го обсъдим. 

Другият  вариант  е,  ако  не  се  обединим  около  него,  да 

упълномощим председателят на Централната избирателна комисия 

да подпише изпратеното от тях допълнително споразумение, което 

касае  само  намаляване  на  срока.  (Коментари  и  уточнения  извън 

микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  в  оперативен  порядък  прецизирахме  и 

допълнихме предложения  чл.  11.  Колеги,  предлагам да  гласуваме 

Допълнителното споразумение с двете предложения.  

Режим на гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

45



Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, господин Баханов има доклад по писмо и 

след това продължаваме с доклади на господин Пенев.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, едно кратко писмо до 

Пето Районно управление. Във вътрешна мрежа в моя папка е качен 

проектът за писмо. Само да ви кажа входящия номер - ПВР-04-02-80 

от 3 октомври 2017 г. по досъдебно производство. Искат оригинал от 

една страница от списък на избиратели, подкрепящи кандидата за 

президент Владимир Първанов Кузов, и кандидата за вицепрезидент 

Борислав Янчев Ноев, кога и от кого са подадени документите и кой 

служител ги е приел. 

Съгласно  практиката  на  ЦИК  съм  подготвил  едно 

придружително  писмо,  с  което  им  изпращаме  исканите  от  тях 

документи в заверени копия. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Режим на гласуване. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-

Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  

Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, останаха точка 5.а. и точка 6. 
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Преминаваме към разглеждането на:

5.а. Доклади по постановления на прокуратури.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  касае  се  за  четири 

постановления на Районна прокуратура – Момчилград, три от които 

са за прекратяване на наказателното производство и едно е за отказ 

да се образува досъдебно производство.

Първият доклад е свързан с преписка с вх. № ЕП-09-22 от 29 

септември 2017 г.  Касае се за гласуване в изборите за членове на 

Европейския парламент, произведени на 25 май 2014 г., за гласуване 

в секция в Кралство Дания. Установено е, че лицето, по отношение 

на  което  се  извършва  проверката,  е  с  адресна  регистрация  по 

настоящ адрес в Република Турция, но при извършената проверка е 

установено, че това лице не е подавало заявление за извършване на 

такава регистрация и че регистрацията е извършена всъщност не по 

реда на Закона за гражданската регистрация. Обсъдено е в мотивите 

на постановлението, че не е налице субективният елемент, за да се 

приеме извършване на престъпление. Поради тази причина е взето 

решение за прекратяване на наказателното производство. 

В  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  на  29 

септември  2017  г.,  седемдневен  е  срокът  за  обжалване,  затова 

настоявах днес да ви докладвам. Разбира се, че предлагам да остане 

за сведение, както и следващите три доклада, но ако някой колега 

има друго предложение, трябва своевременно да го направи.

Следващият доклад е почти напълно идентичен. Касае вх. № 

ЕП-09-23 от 29 септември 2017 г. и е отново на Районна прокуратура 

–  Момчилград.  В  случая  гласуването  е  извършено  в  Кралство 

Великобритания. В този случай е извършена адресна регистрация по 

настоящ  адрес  в  Република  Турция,  въз  основа  на  заявление  на 

лицето, за което е извършена проверката. Също отново е за изборите 

за  членове  на  Европейския  парламент  през  2014  г.,  но  първо  е 

прието, че лицето живее отдавна във Великобритания, което не е от 

значение,  но  е  прието,  че  от  субективна  страна  не  е  налице 

елементът, за да се приеме, че е осъществен състав на престъпление.
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Следваща преписка е с вх. № ЕП-09-24 от 2 октомври 2017 г. 

Отново е  за  прекратяване на  наказателното производство.  Отново 

касае гласуване в изборите за членове на Европейския парламент. 

Отново  е  за  лице,  което  е  с  посочен  настоящ адрес  в  Република 

Турция.  Установено  е,  че  лицето  не  е  подавало  адресна  карта  и 

съответно  регистрацията  му  по  настоящ  адрес  е  извършена 

служебно  от  органите  на  МВР,  не  по  реда  определен  в  Закона. 

Прието е също така,  че от субективна страна не е налице деяние, 

поради което е прекратено производството.

И последният ми доклад е по вх. № НС-09-86 от 3 октомври 

2017 г. пак на Районна прокуратура – Момчилград. Този път е за 

гласуване в изборите за народни представители, произведени на 26 

март 2017 г. Отново е за гласуване извън страната, в секция в град 

Бурса, квартал „Кестел“, Република Турция. Проверката е за двойно 

гласуване. 

Установено е, че един и същ избирател съществува под номер 

152 и под номер 161 в допълнителния списък на съответната секция. 

Установено  е,  че  подписът,  положен  под  номер  152  е  копие  на 

подпис, който не е положен от лицето, което е гласувало. Лицето е 

положило подпис само под номер 161. Съответно лицето е заявило, 

че се е подписало, където са му посочили, тоест не знае на кой ред 

точно се е подписал. Приели са, че не е налице двойно гласуване и 

затова отказват да образуват производство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Предложението на докладчика е да останат за сведение. 

Противни становища? - Не виждам.

Остават за сведение.

Продължаваме с последната точка:

6. Разни.

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, миналия четвъртък ви запознах и 

да  припомня  само  на  тези,  които  са  отсъствали,  че  имахме  една 
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седмица да разгледаме фалшивия го наричам – фалшивата фейсбук 

страница на Централната избирателна комисия, която всъщност не е 

на Централната избирателна комисия, а на някого… Тогава дадохме 

възможност  да  се  запознаем  и  с  протоколно  решение  ми  бе 

възложено да възложа на администрацията да изследват въпроса и 

да дадат предложения.

Тъй като аз бях докладчик и се самосезирах, в моята папка ще 

видите началната страница, а също така и другите страници без да 

навлизаме в съдържанието и да го коментираме, тоест не считам за 

необходимо. А също така освен снимките, ще видите и изготвеното 

по  моя  молба  и  съгласно  протоколно  решение  на  Централната 

избирателна комисия нещо като становище от госпожа Цветомира 

Жекова, която отговаря за този ресор в нашата администрация. 

Става  въпрос  за  страница,  виждате  я  сега  всички  и  тези, 

които  не  са  си  проверили,  които  имат  фейсбук,  началната 

страница… Също така дадохме възможност да видим, за да решим 

как ще реагираме и какво ще направим, тъй като това аз не зная от 

колко време съществува, но при всички положения е недопустимо и 

трябва незабавно да бъде закрита тази страница според мен.

Имаме няколко  варианта  оттук-нататък.   Ако някой колега 

седи зад съставянето на тази страница, е един начинът на действие. 

Ако никой колега не седи, а ние сме в доста голям състав сега вече 

или  пък  не  изяви  тук  че  седи,  предлагам  да  се  съобразим  с 

предложението, като го допълним. И да докладваме на фейсбук, че 

това  не  е  оригиналната  страница.  Има  съответния  бутон,  както 

виждате  в  предложението,  тоест  да  приемем  предложението  на 

госпожа Жекова. 

Още повече, че в началото ние имахме спор, макар че аз съм 

пълен лаик и тя не беше сигурна дали това може да се случи без да 

верифицираме нашата страница. Не е логично да не може, защото ти 

може  изобщо  да  нямаш  страница  и  да  не  искаш  някой  друг  да 

създаде твоя страница, така че оказа се, че няма проблем. 

И аз предлагам, ако зад тази фейсбук страница не седи наш 

колега, незабавно да възложим на администрацията да предприеме 
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необходимите действия за премахване на страницата с допълнителен 

доклад дали това е  извършено,  защото вие виждате в тия снимки 

само част от съдържанието, началните страници. Но в общи линии 

тази  фейсбук  страница  от  името  на  Централната  избирателна 

комисия е пълна с така наречените „фейк новини“, с насаждане на 

мнения относно политически възгледи,  относно съответни партии. 

Забележете,  там на страница втора-трета има хвалебствия за едни 

политици, за други – оплюване. Откровено и не толкова откровено 

еврохейтене, тоест език на омраза спрямо Европейската комисия и 

спрямо европейските институции и Европейския съюз. Всичко това 

за колегите, които не могат да разбират английски, има и такива. 

Това,  което  е  най-важното,  че  съответната  страница  –  на 

страница първа е началото и пише, че е „Government organization“, 

което означава  правителствена организация.  Поставен е  гербът на 

Република България и знакът на Централната избирателна комисия. 

Изобщо трудно е за човек, който не е наясно, включително и за мен 

в  началото.  Бях  изумен,  когато  ми я  показаха  и  спорех,  че  няма 

такава страница и не може да има, да прецени, че това не е страница 

на Централната избирателна комисия.

Съществуват и други проблеми, а именно, че като натиснеш 

ЦИК се оказа, че не излиза нашият сайт, а друг, защото за да излезе 

нашият  във  фейсбук,  трябва  да  напишеш цялото  наименование  – 

Централна избирателна комисия.  Това е постното предложение от 

администрацията.

Аз предлагам обаче да го допълним при всички положения 

със запитване до фейсбук, ако е възможно от този бутон, не е ли 

необходимо,  за  да  напишеш,  че  е  правителствена организация,  да 

дадеш  необходимите  доказателства  за  това,  за  да  ти  бъде 

регистрирана? Пак казвам, абсолютен лаик съм, аз самият никога не 

съм имал фейсбук страница. По даден повод стана това, а именно 

сватбата на господин Сидеров, където на тази същата страница беше 

публикувано за около 2-3 часа едно хвалебствено слово за него и 

поздравления от името на Централната избирателна комисия, заедно 

със снимки на съответното радостно събитие в неговия личен живот. 
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Това  е,  нямам  друго.  Тук  сме  в  пълен  състав.  Очаквам  и 

други предложения. Мисля да не задълбавам много. Единственото, 

за което аз моля, е да вземем принципното решение, че незабавно 

трябва  да  предприемем  действия  да  бъде  закрита  тази  страница. 

Защото в противен случай -  тогава  ще оформя вече  като член на 

Централната избирателна комисия, аз съм изключително омерзен и 

се  срамувам  от  тази  страница.  И  ще  предприема  необходимите 

лични действия вече за опровергаване на съдържанието в нея.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари? - Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Като заявявам, че нямам нищо против 

предложението на колегата Ивков, само искам да уточня, че поне от 

тия скрийн шотове, които са публикувани, аз не виждам там да е 

сложен знакът на Централната избирателна комисия - такъв, какъвто 

е на нашата интернет страница. Просто го уточнявам. Там е сложен 

друг знак, на който пише Централна избирателна комисия, но не е 

този, който го има на нашата страница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, други?  -  Не виждам, колеги.

Уважаеми колеги, не виждам други желаещи за изказване.

Подлагам  на  гласуване  направеното  предложение  от 

господин Ивков, което е комбинация от предложението от госпожа 

Жекова с допълнението на господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз пак искам да изясним въпроса за тази 

интернет страница…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

прекратявам гласуването.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля, защото имаше един преюдициален 

въпрос. 

Пак поставям въпроса: Някой от присъстващите тук колеги, 

седи ли зад тази страница? Той ли я създава, участва ли в нейното 

списване? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков.
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Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колега  Ивков,  щях  да 

изразя с отрицателен вот становището си, тъй като по никакъв начин 

вие не сте засегнал името ми. Само ще кажа, първо, никога не съм се 

ползвала, тъй като към мен са снимките. Всъщност те са качени от 

моята лична фейсбук страница. Аз имам една официална фейсбук 

страница Мария Мусорлиева и стоя официално зад нея. Винаги, тези 

които ме познават знаят, че никога не съм се крила зад други имена 

или други институции. Тоест, ако аз бях създала тази страница, аз 

щях да я унищожа и щях да мога да го направя. Не, не мога да го 

направя! 

Тези,  които ме познават по-отдавна,  от 2011 – 2014 г.  съм 

провела невероятна борба - само това ще кажа, като видях нещата - 

срещу наречената от мен „емблема с отрязаната ръчичка“.  Водила 

съм  такава  борба  с  тази  емблема  да  не  представя  ЦИК,  че 

последното нещо, което бих качила в нещо, което би ме представяло, 

е тази емблемка. Хората ще го потвърдят.

Ползвам  фейсбук  от  много  години  –  може  би  десетина 

години  сигурно.  На  всичкото  отгоре  адмирирам  страницата 

Централна  избирателна  комисия  и  винаги  официално  с  името  си 

пиша каквото имам да пиша там. Нямам никакъв повод да си служа 

с каквото и да било друго. Пак повтарям, ако съм я направила, аз ей 

сега щях да мога да я унищожа, но нямам това правомощие. 

За  тези,  които  не  ползват  фейсубк,  само  ще  кажа:  има 

различни  степени  на  защита  на  публикациите.  В  моята  лична 

страница аз го качвам с максималната степен на незащитеност, тоест 

с едно глобусче, което всеки човек, който има фейсбук - било то мой 

приятел или неприятел, може абсолютно да ме копира, чете, ползва 

и така нататък. В този смисъл политици, организации и сега да не 

казвам какво съм търсила и какво съм намерила, имат по 16 такива 

страници и не можеш да разбереш коя е тяхната. Така че пак казвам, 

щях да го изразя в отрицателен вот. 

Единственото нещо, което исках да ви кажа е, че можехте да 

ме питате и аз да ви кажа и да се присъединя абсолютно категорично 
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към вашия апел. Защото аз също съм не просто чак омерзена, не, 

защото това е страшно нескопосана страница и жалко, ако смятате, 

че ако правя нещо, ще го направя толкова нескопосано. 

Доколкото виждам, дали ми е фен или антифен, защото това 

може да  е  от  човек,  който примерно казвам… Фактът,  че  нямате 

фейсбук  страница,  наистина  ви  оневинява  и  вие  наистина  не  си 

служите с това пространство. Но, ако имахте, аз например щях да 

предположа,  че  сте  се  разбрал  с  такъв  човек,  защото  всъщност 

интересът  към  мен  е  веднага  след  изборите,  може  би  след  едно 

последно интервю. И като са видели, че няма нищо интересно на 

моята страница, няма вкусни публикации и такива, които медиите да 

ползват, мисля, че са се отказали. Това виждам от времетраенето на 

публикациите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Това беше важно уточнение, защото ако 

така  седят  нещата,  тогава  въпросът  е  още  по-сериозен  и  в  такъв 

случай,  аз  не  зная  дали  след  проучване  на  администрацията  ние 

трябва да оставим така нещата, а да не стигнем по-далеч и да търсим 

извършителя на това нещо. 

Тук става  въпрос  за  насаждане  на  етническа  омраза,  става 

въпрос  за  откровено  говорене  и  пускане  на  статии  срещу 

Европейския съюз и срещу еврочленството, ехидни коментари. Сега 

дали са взети от друг сайт на нашия колега, аз не знам какво има да 

ме оневинява и да ме прави виновен. Аз докладвам на Централната 

избирателна комисия нещо, което считам, че е изключително важно 

за нейния имидж и което прави на пух и прах и праща по дяволите 

целия  труд,  който  ние  вложихме,  и  групата  най-вече,  по 

информационно-разяснителната кампания и „Пъблик рилейшънс“ на 

Централната избирателна комисия. Тук става въпрос по отношение 

на това,  което колегата Пенев каза:   ама не било точно същото… 

Има такива фейкове и на „Адидас“, където пише „Арбидас“ с три 

черти. Ако това ни успокоява, добре! 

Очевидно е, че тук се касае за организация, която е създадена, 
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за  да  внуши,  че  говори  от  името  на  Централната  избирателна 

комисия.  Изпращат  се  послания,  които  противоречат  на  изконни 

ценности и на това, което е ЦИК изобщо – безпристрастна, държавна 

организация,  която  провежда  изборите  в  Република  България  и  е 

върховен орган. Така че при това положение след тези изяснения, 

които направихме и след като е ясно тогава, че не седи никой член 

на Централната избирателна комисия и не е създал и не ръководи 

тази страница, предлагам да предприемем и по-сериозни мерки като 

сезираме Прокуратурата на Република България, за да се установи 

авторството  на  текстовете  и това кой си е  позволил ,от  името на 

правителствена организация да публикува такива материали. Защото 

в противен случай ние ще дадем картбланш и поле за по-нататъшни 

много  по-тежки,  които  не  искам  да  си  представя,  коментари, 

анализи, внушения и призиви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Записах  и  това 

предложение, господин Ивков.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: За лично обяснение. 

Колега Ивков, съжалявам, ако сте ме разбрал погрешно. Ни 

най-малко  не  се  успокоявам,  че  няма  идентичност  между  знака, 

който е посочен там и знака, който се съдържа на нашата интернет 

страница  -  подчертавам  интернет  страницата.  Просто  исках  за 

прецизност  да  го  заявя,  че  са  различни,  а  не  че  смятам,  че  това 

означава,  че  не  трябва  да  предприемем каквото  и  да  било.  Даже 

изрично казах, че напълно подкрепям предложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, почти съжалявам, 

че отворих това, което ми привлече интереса и реших да се запозная.

Нямам фейсбук страница и плахо боравя дори с понятия в 

тази област.  Но това, което искам да кажа. Чест прави на Ивайло 

Ивков,  защото  уникално  се  оказва  качеството  да  проявиш  малко 

доблест и смелост в последно време. Браво, колега Ивков! Благодаря 

ви като човек, дотолкова доколкото не сте се покрили, скрили и не 
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сте се уплашили да поставите този въпрос.

Интересно и тревожно почва да звучи, че имаме лице, което 

отговаря  за  фейсбук  страницата,  знае,  че  не  се  появява  нашата 

интернет страница на първо място, не знам как и досега никой не ни 

е уведомил за това. Тревожно е лице, което е знаело до този момент 

-  не може да не го е знаело, защото така пише и в предложението, че 

нашата интернет страница не се появява на първо място, когато еди-

какво си се направи.

Повод  за  изказването  ми  основно  беше  да  изразя 

адмирациите си към постъпката на колегата Ивков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Като  човек,  който  ползва  много 

отдавна  фейсбук  и  пак  ви  казвам  -  може  да  се  копират  цели 

страници. Пак казвам, че известни политици имат по 16, което не се 

знае кое е тяхно, кое не е тяхно и така нататък. Само ще ви кажа 

няма  как,  което  и  да  е  лице,  както  аз  например  не  знам  като 

напишеш ЦИК какво  излиза  или  Централна  избирателна  комисия 

във фейсбук,  няма как,  което и да е  лице да знае  какво излиза  и 

какво не, ако не е повдигнат въпроса. Няма как това да се знае! 

Аз например не знам какво излиза и до ден днешен не съм 

слагала никога буквите ЦИК,  а съм слагала защото знам, че нашата 

Централна  избирателна  комисия  е  с  цялото  заглавие,  слагам 

Централна  избирателна  комисия,  когато  искам  да  отворя  нашата 

страница. Аз до момента, например, не знам какво излиза първо и 

второ. Няма как човек да го знае!

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Госпожа Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колеги, както знаете, аз също нямам фейсбук страница и във 

време на избори, когато по повод разяснителна кампания, за която 

отговарям като ръководител  на  работната  група,  се  е  налагало да 

качваме в нашата официална фейсбук страница информация за това 

какво  прави  Централната  избирателна  комисия,  включително  за 
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бутона,  който  активирахме  тази  година  за  първи  път.  Знаете,  че 

обикновено за  там отговарят  колеги,  които все  пак  имат фейсбук 

страница и знаят как се комуникира в това пространство и в тази 

социална мрежа. 

Аз лично не смятах да го казвам на микрофон, но така или 

иначе като съм взела думата считам, че първо лицето, което отговаря 

в  ЦИК,  то  не  отговаря  в  смисъл  да  поддържа  нашата  фейсбук 

страница,  а  държи  паролата  във  времето,  в  което 

администраторските права не са дадени на фирма, която обслужва 

разяснителната  кампания  по  време  на  избори.  Но  дотолкова, 

доколкото е качвана информация, която е официална и е взета от 

интернет страницата на Централната избирателна комисия, винаги е 

съгласувано  с  мен,  с  колегите,,  които  отговарят  от  разяснителна 

кампания или с говорителите.  И пак повтарям това е по време на 

изборен период.

Извън  това  ще  помоля  колегите,  защото  виждам  в  тези 

снимки, които са свалени, мои снимки. Аз изрично съм помолила и 

смятам, че е нормално, когато притежаваме като колеги снимки един 

на друг, да не се качват във фейсбук, независимо дали във фалшиви 

или в истински профили - снимки, на колеги, които не желаят да се 

публикуват техни снимки в това пространство. Защото, ако желаят, 

те самите ще си направят такава страница и ще бъдат качвани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имаме електронен двойник. Не знаем кой 

го е направил, засега. Той в момента съществува. Предлага ни се да 

пишем  на  интернет  по  някаква  си  процедура,  неясно  колко  ще 

процедираме това нещо, но междувременно това нещо продължава 

да виси тук и явно се качват нови материали.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Те не са нови, чистят се стари.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, или чистят се старите. Това значи, 

че някой продължава да обработва, управлява или да действа с този 

електронен,  да  го  кажем  „негатив“  на  Централната  избирателна 

комисия.
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Въпросът ми е един-единствен: имаме ли регулаторен орган, 

към който още днес без да чакаме интернет, прочие и тъй нататък 

процедурите им,  да се обясняваме ние,  защото някой ни е създал 

някакъв двойник. Да се обърнем към някакъв държавен регулативен 

орган, който веднага, още утре или вдругиден да махне това нещо, 

което е явно някаква провокация с някакви дългосрочни цели.

Казвам го това, защото явно продължават да се качват или 

свалят материали. Трябва да се проучи има ли държавен регулаторен 

орган, който в рамките на два дена да махне ето това нещо. Мисля, 

че все пак държавата има такива способи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Чаушев.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колега  Чаушев,  абсолютно  ви 

адмирирам в това, което искате, тъй като виждам интерес към моята 

страница,  тоест  взети  мои  публикации,  от  моята  лична  страница, 

мога да направя апел в моята лична страница с молба това да бъде 

изтрито.  Казвам  какво  мога,  защото  виждам  интерес  към  моята 

страница. Това е единственото, което мога да направя и да очаквам, 

че  някой… Не мисля,  че  има  такъв,  който  може да… Просто  ви 

казвам това, тъй като си служа с фейсбук.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.

Институцията,  която  може да  свърши това,  което  колегата 

Чаушев предлага, е самият фейсбук. Извън това в подобни случаи, 

когато  е  засегнат  престижът  на  правителствена  организация, 

фейсбук  обикновено  са  отзивчиви.  Те  могат  включително  да 

предоставят и информация за това кой, от кой IP адрес е оперирал в 

тази страница, кой я е създал, по какъв начин я е създал. Това обаче 

може да  го  направи не  държавна  организация,  а  самият  фейсбук, 

който повтарям, в подобни случаи най-често съдейства. 

Така че правя предложението да се обърнем като Централна 

избирателна комисия непосредствено до компанията с молба да ни 
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бъде предоставена такава информация и страницата да бъде закрита.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Да, заповядайте, господин Христов.

ЕМАУИЛ  ХРИСТОВ:  Освен  всичко,  което  се  каза,  аз 

предлагам,  ако  е  възможно  дори  и  незабавно  така  да  се  каже  да 

публикуваме  първо  в  нашата  интернет  страница,  в  раздел 

„Съобщения“  информация,  че  на  сайт  еди-кой  си,  така,  така  се 

намира фалшив сайт,  който бълва  фалшива  информация.  Да  бъде 

предупредена цялата общественост за това нещо, включително и в 

нашия официален сайт на фейсбук да бъде написано. (Реплики.)

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Исках  само  да  ви  кажа,  че 

поглеждам сега и е много нисък интересът към това нещо. Настина 

няма защо да се заостря вниманието към нещо, което почти я гледат 

10 човека, я не. Това искам само да отбележа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Тоест,  има  противно  становище  по  отношение  на 

публикуване на съобщение на нашата страница и на фейсбук. 

Колеги,  други  предложения?  -  Не  виждам.  (Реплики,  

обсъждане.)

Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: В общи линии нали аз съм докладчик, ако 

може  изобщо  да  има  докладчик  по  тази  тема,  просто  обърнах 

внимание.

Да  резюмираме –  има  предложение на  колегата  Христов  в 

нашата  интернет  страница,  има  предложение  мое,  допълнено  от 

Томов  фейсбук  да  бъде  моментално  сезиран  за  премахване  на 

страницата с искане за IP адреса и съответно евентуално стигане до 

лицата. 

Аз предложих, след като се разбра,  че това,  макар и да се 

взима съдържанието от страницата на наш колега, не е създадено, и 

не  седи  наш  колега  зад  създаването  на  самата  тази  страница  да 

сезираме  и  Прокуратурата  в  случай,  че  прецени,  че  са  налице 

законен  повод  и  достатъчно  данни  за  инкриминирано  деяние,  да 

извърши своето разследване. Това е, което аз с моите знания мисля и 
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след като се посъветвах с експертите от администрацията на ЦИК. 

Аз комуникирах с две лица, защото считам, че това е в техния 

ресор след протоколното решение на ЦИК, за да не ги поставям в 

неудобно  положение.  Това  са  Цветомира  Жекова  и  системният 

администратор  Веселина  Тихолова.  Аз  предлагам  да  им  възложа, 

тъй като съм наистина лаик, но това е, което - и това и отговор на 

въпроса на колегата Чаушев. Не зная друга организация, която може 

да  контролира тази среда.  На мен не  ми е известно.  Може би да 

ползваме, доста членове сме, но така или иначе мисля, че не трябва 

да  се  питаме  за  всяко  действие  и  трябва  да  упълномощим 

председателя  еднолично   да  разрешава  всякакви  действия  до 

постигане на крайната цел – своевременно закриване и установяване 

на авторството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  имаше 

отделни  предложения,  има  и  едно  общо  предложение  да  бъда 

упълномощена  да  възлагам  на  администрацията  предприемането 

незабавно  на  всички  действия  във  връзка  със  закриване  на 

страницата и във връзка с установяване на авторството. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  отвъд  това  предложение  беше  направено 

предложение от господин Христов за съобщение на нашата интернет 

страница и в нашата фейсбук страница за този фалшив сайт, така че 

да уведомим, че това не е официалният сайт на ЦИК. 

Режим на гласуване. 

Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  7  (Бойчо  Арнаудов,  
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Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Румен  Цачев,  

Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  

против – 13 (Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева).  

Това предложение не събра необходимото мнозинство.

Колеги, отвъд обхвата на гласуваното остава сезирането на 

Прокуратурата и това е едно предложение, свързано предложение.

Заповядайте, господин Райков.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Гласувах  против  това  решение  с 

отрицателен вот, защото съм против да се качва в нашата официална 

страница,  тъй  като  ни  предстои  конференция  с  EU,  електронно 

гласуване, достатъчно събития… 

Предлагам да се качи във фейсбук страницата и да натоварим 

администрацията  да  верифицира  страницата  като  официална,  да 

сложи и съкращението наклонена черта ЦИК и да има трите букви, 

за да не стане объркване в избиратели, които търсят, понеже масово 

хората не пишат Централна избирателна комисия, а пишат ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Райков.

Искам  да  кажа,  че  това  е  предложение,  направено  от 

администрацията,  което  е  извън  обхвата  на  упълномощаването  и 

него също ще го подложа на гласуване, но то беше докладвано като 

основно. Благодаря.

Сега подлагам на гласуване публикуване на информация само 

във фейсбук страницата ни, че има фалшива страница на ЦИК.

Колеги,  цялото  предложение  с  допълнението  подлагам  на 

гласуване. 

Режим на гласуване. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-
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Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз оттеглям предложението си, тъй като 

не съм убеден, че има инкриминирано деяние, тоест, че има такова 

деяние  в  Кодекса,  за  да  сезираме  Прокуратурата,  и  си  запазвам 

възможността след щателно проучване и след отговора на фейсбук, 

тогава  да направя отново това предложение,  особено ако ни бъде 

даден и IP адрес, и съответните лица, които седят зад това. Така че за 

момента  аз  оттеглям  предложението  си.  Не  съм  готов  да  го 

мотивирам и да го обоснова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Уважаеми  колеги,  онова  което  ние  всъщност  гласувахме  с 

предложението  и  на  господин  Райков,  е  и  т.  1,  и  т.  2  от 

предложението на нашата администрация.

Моля, погледнете т. 3, считате ли, че трябва да я поставим и 

нея на гласуване? (Реплики, уточнения.)

Уважаеми колеги, с това тази преписка приключи.

Следващ докладчик е госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Аз ще бъда много кратка. В моята папка 

от днешна дата, много ви моля да се запознаете с материали, които 

са  изпратени  от  фирмата,  която  е  поела  организацията  на  26-та 

Конференция. 

Да започнем с културната програма на ЦИК. Материалите са 

кратки.  Предложението  включва  разглеждане  на  Храм-паметник 

„Александър Невски“,  църквата „Света София“ и разкопките пред 

президентството в подлеза на антична Сердика.

Даден е редът и начинът на извозване, начинът на записване 

и  на  уведомление  на  лицата.  Предлага  се,  то  да  се  състои  на  10 

ноември, след официалното закриване на Конференцията, в 15,45 ч. 
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С два автобуса да бъдат докарани желаещите в центъра на София и 

отново след приключване на обиколката да бъдат върнати в хотел 

„Маринела“.

Ако сте съгласни да утвърдим тази програма, предложена ни 

от фирма „Меркурий 97“, моля за одобрение, за да може фирмата 

съответно да си подготви наемането на автобуси, осигуряването на 

екскурзоводи на двата официални езика – руски и английски. Както 

виждате,  отзад  е  написано  какви  са  цените  на  тази  обиколка  и 

съответно  как  ще  бъдат  отчетени,  а  именно  чрез  фактури  от 

фирмите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, време за запознаване? (Реплики.)

Уважаеми колеги, не виждам коментари.

Подлагам  на  гласуване  одобрението  на  тази  културна 

програма. 

Режим на гласуване. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 2 (Ерхан 

Чаушев, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 

Продължете.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Вторият  файл -  това  са  материали за 

Конференцията. Погледнете ги. Това са баджове, които ще трябва да 

бъдат приготвени за участниците,  настолни знаменца – тип знаме 

със стойка, папки с джоб и без джоб, химикалка, тефтер с логото на 

Централната  избирателна  комисия.  Имам  предвид  тефтерче  като 

нашите, които имаме в Централна избирателна комисия. Нагледно са 

отбелязани, както и описание на брошурата в тираж 150 бр. на два 

различни езика, като са дадени съответно и цените. Това е цената, 

която е посочена за брошурата. Както знаете, макетът ще бъде готов 
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и изпратен от централата на АСЕЕЕО, така че на този етап това ви го 

докладвам  само  за  сведение.  Докато  за  другите  материали  би 

следвало да упълномощим фирмата да действа и да ги поръчва във 

вида, в който са ни представени и с цените, които са ни упоменати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  одобряването  на 

това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  18  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  

Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  1 

(Мартин Райков).  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  И  последния  файл  -  „Протоколни 

подаръци“,  ви  предлагам  за  запознаване  и  да  се  подготвите 

евентуално. Това са предложенията на фирмата. Както знаете, аз в 

предходно заседание ви предложих розово масло, което се намира в 

моята стая. Така че помислете си добре и на следващото заседание 

ще вземем решение как да изглеждат и какви да бъдат протоколните 

подаръци.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева.

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  комисията  във 

вторник, 10 октомври 2017 г., в 10,30 ч.
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С оглед  предстоящите избори, колеги, знаете, че може да се 

наложи  провеждането  на  извънредни  заседания  на  Централната 

избирателна комисия. 

Както ви бях информирала по-рано, може да ми се наложи 

поради лични причини в събота и неделя да не бъда тук, затова под 

условие,  колеги,  ако  ми  се  наложи,  упълномощавам  госпожа 

Мусорлиева  с  пълния  обем  права  да  свиква  заседания  и  да 

председателства комисията.

Приятен следобед!

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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