
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 543

На  20  юни  2017  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  работна  среща  с  Държавна  агенция 

„Архиви”.

Докладва: Румен Цачев

2. Доклади по дела, жалби и сигнали.

Докладват: Мария Бойкинова, Георги Баханов

3. Доклади относно отваряне на запечатани помещения.

Докладват: Росица Матева, Катя Иванова, 

Емануил Христов, Румен Цачев, Иванка Грозева,

Таня Цанева, Мария Бойкинова, Бойчо Арнаудов,

Ерхан Чаушев, Георги Баханов

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладват: Румен Цачев, Бойчо Арнаудов, 

Иванка Грозева, Ерхан Чаушев

4а. Доклад  относно  споразумение  с  Министерството  на 

регионалното развитие и благоустройството.

Докладва: Росица Матева

4б. Доклад по Закона за достъп до обществена информация.

Докладва: Йорданка Ганчева



5. Доклади по писма.

Докладват: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,

Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Йорданка Ганчева,

Таня Цанева, Александър Андреев

5а. Дискусия относно ОИК.

Докладва: Росица Матева

5б. Доклади по постановления на прокуратури.

Докладва: Георги Баханов.

6. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева,

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Севинч  Солакова, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Цветозар  Томов,  Бойчо 

Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 

Ивайло  Ивков, Иванка Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова, 

Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, 

и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:   Мария  Мусорлиева,  Владимир  Пенев, 

Мартин Райков, Румяна Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Севинч Солакова – секретар. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

уважаеми колеги!  В  залата  сме  16  членове  на  Централната 

избирателна  комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам 

днешното заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
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1.  Доклад  относно  работна  среща  с  Държавна  агенция 

„Архиви”. Докладчик – господин Цачев.

2. Доклади по дела, жалби и сигнали.  Докладчик –  госпожа 

Бойкинова.

3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения  с  докладчици:  госпожа Матева,  госпожа Иванова, 

господин  Христов,  господин  Цачев,  госпожа Грозева,  госпожа 

Цанева, госпожа Бойкинова.

4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

с докладчици: госпожа Нейкова, господин Цачев.

5.  Доклади  по  писма  с  докладчици:  аз,  госпожа Солакова, 

господин Ивков,  госпожа Нейкова,  госпожа Ганчева,  госпожа 

Цанева.

6.  Разни  с  докладчици:  аз,  госпожа Ганчева  и  госпожа 

Нейкова.

Заповядайте за предложения за изменение и допълнение на 

дневния ред. Първи беше господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в трета и четвърта точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включен  сте, 

господин Арнаудов. Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Моля  да  ме  включите  в  точка 

четвърта – изплащане на възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви. 

Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо председател.  Моля 

да  включите  може  би  нова  точка  в  дневния  ред  –  доклад  то 

предложение  за  споразумение  с  Министерството  на  регионалното 

развитие и благоустройството.

И ако не възразяват колегите,  бих предложила или в точка 

„Разни”, или като нова отделна точка да обсъдим обстоятелството, 

че  няколко  общински  избирателни  комисии  в  страната  не 

изпълняват  указания  на  Централната  избирателна  комисия  и  не 
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изпълняват законовите си задължения, поради което има общински 

съвети, които работят в незаконен състав. Това продължава повече 

от  няколко  месеца.  В  миналото  заседание  обсъждахме  за  една 

общинска  избирателна  комисия.  Аз  ви  говоря  в  конкретика  за 

Хайредин, Бяла Слатина – знаем всички. Така че мисля, че трябва да 

обсъдим  въпроса  и  да  вземем решение  какво  да  предприемем по 

отношение на членовете на тези общински избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам го като 

отделна точка – т. 5а Дискусия относно ОИК.

Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля да включите точка в дневния 

ред – доклад по Закона за достъп до обществена информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това е точка 4б. 

Записах, госпожо Ганчева.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  В  отваряне  на  помещения  и 

възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин  Чаушев.  Други  предложения?  Заповядайте,  господин 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Ако обичате  да  ме включите  в  трета 

точка – доклад относно отваряне на помещения, относно изплащане 

на  възнаграждения  и  в  жалби  и  сигнали.  И  една  нова  точка  – 

постановления на Районна прокуратура – Шумен и Нови пазар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 

точка  5б  –  постановления  на  прокуратури.  Записах,  господин 

Баханов.

Други предложения? Не виждам.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред.

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
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Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

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

Уважаеми колеги,  преди да преминем към точка първа две 

съобщения.  Първо,  по обективни причини от днешното заседание 

отсъстват госпожа Мусорлиева, господин Пенев, господин Райков и 

госпожа Сидерова. Господин Андреев ще закъснее.

На второ място, в „Държавен вестник” бр. 48 от 16 юни 2017 

г.  е  обнародван  Указ  №  129  на  президента  на  републиката  за 

насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, област 

Варна, на 8 октомври 2017 г.

И двата доклада са за сведение.

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Заповядайте, 

господин Цачев.

Точка 1. Доклад относно работна среща с Държавна агенция 

„Архиви”.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

доклада  от  предходно  заседание,  свързан  с  определяне  на 

помещенията  и  съхраняване  на  изборни  книжа  и  материали  от 

общинските избирателни комисии и определяне на помещенията от 

кметовете  и  въобще цялата  процедура,  свързана  със  запазване  на 

изборните книжа до тяхното архивиране, и това, което разговаряхме 

тогава,  да  ви  кажа,  че  в  папка  „Помещения.  Архив”  се  намира 

проектът на правилата, които обсъждаме. Също така вътре в папката 

се  намира  и  писмото  от  Държавна  агенция  „Архиви”,  което 

получихме и докладвах. Намират се и Решение № 1392 и Решение № 

1393, свързани с примерните книжа, които подлежат на архивиране, 

и  примерният  списък  от  2011 г.,  който  е  изготвен  и  утвърден  от 

председателя на Държавна агенция „Архиви”.

Тези  документи  са  ни  необходими  във  връзка  с  тяхното 

обсъждане и с предложената от Държавна агенция „Архиви” работна 

група, която да обсъди конкретното предложение от тяхна страна и 

да  се  обсъди  примерният  списък  от  2011  г.  с  оглед  неговото 
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актуализиране  предвид  промените  в  изборното  законодателство, 

които са настъпили от 2011 г. досега.

Проведох разговор с госпожа Илияна Паскова, която е главен 

директор на Главна дирекция „Архивна политика”. С нея уточнихме, 

като,  разбира се,  ще го съгласуваме и тук,  но предложението е  в 

идната  сряда,  на  28  юни,  в  10,30  ч.  да  проведем  такава  работна 

среща  между  представители  на  Държавна  агенция  „Архиви”  и 

членове на Централната избирателна комисия, за да обсъдим именно 

този примерен списък, както и други въпроси, които са свързани с 

нашата съвместна работа. Ако няма други предложения, в рамките 

до края на седмицата ние пак ще се чуем, за да кажат от тяхна страна 

кой  ще  присъства,  и  да  потвърдим  тази  дата  и  този  час,  който 

обсъждахме – 28 юни от 10,30 ч. Тогава нямаме заседание поне по 

предварителния ред, който сме определили.

Другото,  което  искам  да  кажа,  е  може  би  е  добре  всички 

членове  на  Централната  избирателна  комисия  все  пак  да  си 

припомнят  тази  тематика,  включително  и  примерния  списък  на 

документи,  който  е  на  Държавна  агенция  „Архиви”,  и  ако  е 

необходимо, колеги, даже аз предлагам, в понеделник бихме могли 

да направим едно работно заседание по тази тема, за  да можем в 

сряда, когато се срещнем с агенцията, ние вече да имаме готовност и 

предложения, ако е необходимо, за промяна в този примерен списък.

Това е докладът, който имам по тази тема. Ако няма други 

предложения, да остане датата 28 юни от 10,30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждам, 

че тази дата ни удовлетворява, ще я потвърдим. И работно заседание 

в следващия понеделник.

Благодаря.  С това изчерпихме точка първа от дневния ред. 

Преминаваме към точка втора  - доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова, вие сте първа.

Точка 2. Доклади по дела, жалби и сигнали.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви решение  № 

6692/2017  г.,  то  е  в  моята  папка  във  вътрешната  мрежа.  Това  е 

административно дело. Върховният административен съд е отменил 

нашето отхвърлително решение, с което не одобрихме искането за 

изплащане на възнаграждение на Общинската избирателна комисия 

– Бяла Слатина. Отменя нашето протоколно решение, като казва, че 

липсват  мотиви.  Тоест  при обсъжданията  ние  сме  обсъдили само 

доказателствата  по  преписката,  какво  е  представено,  но  нямаме 

мотиви  за  окончателния  резултат,  с  който  всъщност  не  плащаме 

възнаграждение  и  отхвърляме  тяхното  искане.  Съдът  казва,  че 

поради липса на мотиви нашето протоколно решение следва да бъде 

отменено и преписката върната за ново разглеждане. Предполагам, 

че  колегата  Баханов  в  точка  възнаграждения  ще  докладва 

преписката.

Докладвам ви, колеги, писмо от Върховния административен 

съд, Четвърто отделение, в което приложено ни изпращат копие от 

жалба и протест от Димитър Геров за комплектуване на преписката 

и изпращането й във Върховния административен съд. Само с две 

думи да ви кажа, че господин Геров твърди, че като представител на 

неправителствена  организация  и  във  връзка  със  сключено 

споразумение  с  Български  национален  съюз  Нова  демокрация, 

представлявано  от  господин  Расате,  е  предал  с  приемно-

предавателен протокол 1500 лева, според него за участие в държавна 

такса, а всъщност това е за депозита. И съответно е недоволен от 

Централната избирателна комисия за това, че тя не е възстановила 

на партията депозита.  Знаете,  имаше много искания, заявления от 

господин Расате, на които ние отговорихме писмено.

Преписката  е  комплектувана  и  вчера  я  изпратихме  до 

Върховния административен съд.

Докладвам ви също така и е във вътрешната мрежа изх. № 

НС-22-313 от 19 юни 2017 г. сигнал от Пламена Панова. Тя казва, че 

на 26 март 2017 г. е подала жалба до Районната избирателна комисия 

–  Велико  Търново,  относно  отказаното  й  право  на  вот  на 
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парламентарни избори 2017 г. и Районната избирателна комисия – 

Велико Търново не са отговорили на жалбата й до този ден. На 7 

юни  отново  е  изпратила  по  мейла  писмо  с  очакване  да  получи 

отговор, но такъв не е получила и ни е прикачила самия мейл от 

7 юни  2017  г.,  но  ние  нямаме  сведение  за  първоначалното  й 

оплакване до РИК, нито за естеството на жалбата. Още повече, че 

Районната избирателна комисия съгласно чл. 62 от Изборния кодекс 

осъществява правомощията си за срок от деня на назначаването и 14 

дни след произвеждане на съответния избор.

Предлагам да отговорим в смисъл, че към настоящия момент 

Районната  избирателна комисия е  с  прекратена дейност,  тъй като 

правомощията  й  са  от  деня  на  назначаването  и  14  дни  след 

произвеждането на избора, поради което няма как да й отговори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  отговора  в  предложения  от  госпожа 

Бойкинова смисъл. Режим на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.  Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин 

Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. вх. № НС-04-33 

от  19  юни  2017  г.  ми  е  разпределена  преписка,  която   е 

Министерството  на  отбраната,  служба  „Военна  полиция”,  до 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия,  подписано  от 

директора на служба „Военна полиция” бригаден генерал Борислав 

Сертов. Няма отбелязване за качване във вътрешната мрежа. Само 

ви информирам, че във връзка с постъпил сигнал до тях е извършена 

проверка, че по отношение на военнослужещия Радостин Загорчев е 

бил  член  на  секционни  избирателни  комисии  по  време  на 

произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г. 
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При  проверката  е  установено,  че  същият  е  получил  покана  от 

служители в кметството на с. Тополи, община Варна, да бъде член 

на секционни избирателни комисии в населеното място. Същият се е 

уверил, че няма забрана в Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България и Устава за войсковата служба за участие на 

военнослужещи в СИК и е дал съгласието си да бъде включен, като 

съответните длъжностни лица са били запознати със статута му на 

военнослужещ.

И  последното  изречение  е,  че  в  хода  на  проверката  е 

установено, че длъжностни лица от кметството в с. Тополи, община 

Варна, са допуснали нарушение на чл. 96 във връзка с чл. 66, ал. 1 от 

Изборния кодекс,  като са предложили матрос Загорчев за член на 

СИК, въпреки че същият е военнослужещ във Въоръжените сили.

Уважаеми  колеги,  тъй  като  Централната  избирателна 

комисия няма следа да е изпращан от нас такъв сигнал, по който да е 

получен този отговор, и видно от извършената проверка, явно това е 

касаело  действията  на  военнослужещия  Загорчев.  Извършена  е 

проверка  и  неговите  по-горестоящи  са  установили,  че  няма 

извършено от негова страна нарушение на Изборния кодекс, а е бил 

едва  ли  не  подведен  от  страна  на  служители  на  съответното 

кметство. С оглед на това, че не е изпращан от нас сигнал, предлагам 

този отговор да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  И,  уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

доклада  от  колегата  Бойкинова  по  отношение  на  отмененото  ни 

протоколно  решение  с  протокол  №  537  от  30  май  2017  г.  на 

Централната  избирателна  комисия,  тъй  като  има  резолюция  за 

качване  във  вътрешната  мрежа,  предлагам  колегите  първо  да  се 

запознаят  с  мотивите  на  съда,  които  са  изложени,  и  най-вече 

колегите,  които  са  гласували  против  изплащане  на 

възнаграждението,  и  да  го  предложа  за  следващо  заседание  за 

разглеждане  отново,  за  да  може  колегите  да  формират  своето 

обективно и мотивирано становище.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Колеги,  продължаваме  с  точка  трета  –  доклади  относно 

отваряне на запечатани помещения. Първа е госпожа Матева.

Точка  3.  Доклади  относно  отваряне  на  запечатани 

помещения.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № ЦИК-14-44-1 от 16 юни 2017 г. от кмета на община Борова, с 

което  се  иска  отваряне  на  запечатано  помещение,  в  което  се 

съхраняват  изборните книжа и материали от изборите за Народно 

събрание  2014  г.,  референдумите  в  2013  г.  и  2015  г.,  с  цел 

организиране  на  експертиза  за  предаването  на  материалите  от 

изборите  за  Народно  събрание  на  „Държавен  архив”,  както  и 

изваждане  на избирателни списъци,  за  които е  изтекъл  срокът на 

съхранение от 2001 до 2009 г., за да бъдат унищожени.

Явно е станало недоразумение, тъй като по подобно искане 

сме се произнесли с Решение № 4798-НС от 9 юни 2017 г., така че аз 

в момента го докладвам за сведение и предлагам да се свържа по 

телефона, за да изясним ситуацията.

Следващото,  което ви докладвам, е  вх.  № НС-06-114 от 15 

юни 2017 г. То е писмо на кмета на община Бойчиновци, с което на 

основание чл. 445, ал. 8 и чл. 457 от Изборния кодекс и съгласно 

наши  решения  ни  изпращат  копие  от  протокола  за  отваряне  на 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 

произведените избори за народни представители, както и копие от 

заповед  с  посочен  номер  от  24  април,  с  която  се  определят 

длъжностните лица. Помещението е отворено, за да бъдат прибрани 

списъците след извършена проверка от Териториалното звено на ГД 

„ГРАО” от произведените избори.

Докладвам го за сведение.

Следващият ми доклад е  с  вх.  № ПВР-06-164-1 от 19 юни 

2017 г. от кмета на община Роман отново във връзка с прибиране на 
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избирателните списъци след проверката от Териториалното звено на 

ГД  „ГРАО”  във  Враца.  Отворено  е  помещението,  в  което  се 

съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори 

за президент и вицепрезидент. Изпълнени са изискванията на т. 31 

от Решение № 2662. Изпраща ни се протокол от отварянето и копие 

от заповедта на кмета,  с която са определени длъжностните лица, 

които да отворят помещението.

Това – за сведение.

И само за  информация,  същото  писмо от  община  Роман е 

пристигнало и по електронната поща на 16 юни 2017 г. със същия 

входящ номер.

Това са моите доклади.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Матева.  Следващ  докладчик  -  госпожа  Иванова. 

Заповядайте.

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх.  №  МР-06-15  от  16  юни  2017  г.,  изпратено  ни  от  временно 

изпълняващия длъжността кмет на община Трън госпожа Цветкова в 

изпълнение на наше Решение № 4734-МИ/ПВР/НР/НС от 4 май 2017 

г. Към писмото са приложени протокол за отваряне на запечатано 

помещение  в  община  Трън  с  цел  поставяне  на  изборни  книжа  и 

материали от проведения на 11 юни 2017 г. местен референдум и два 

броя  заповеди  на  кмета  на  общината  със  съответни  номера  за 

определяне  на  помещение,  в  което  да  се  съхраняват  изборните 

книжа и материали от произведения референдум и за определяне на 

комисия от длъжностни лица, отговорни за приемането на изборните 

книжа от проведения референдум на 11 юни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Иванова.  Следващ  докладчик  е  господин  Христов. 

Заповядайте.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги,  докладвам  ви  две  писма,  получени  съответно  от  община 

Елхово и община Главиница, във връзка с отваряне на запечатани 
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помещения, които съгласно наше Решение № 4387 са били отворени, 

за  да  бъдат  поставени  там  проверените  избирателни  списъци  от 

изборите за народни представители на 26 март. И към двете писма са 

приложени  заповеди  на  кметовете  за  комисията,  която  да  отвори 

помещенията и задълженията й, и протокол за извършената работа.

Докладвам ви и двете писма – от община Елхово и община 

Главиница – за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. Следващ докладчик е господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх.  № НС-00-122 от 19 юни 2017 г.  от кмета на община 

Долни Дъбник и писмо с вх. № НС-06-117 от 16 юни 2017 г. от кмета 

на община Никопол. Те са с идентично съдържание. Отнасят се за 

това, че определените със заповедта на кметовете длъжностни лица 

са отворили помещенията, в които се съхраняват книжа и материали 

от изборите за народни представители 2017 г. и са поставили в тези 

помещения  върнатите  от  Териториалното  звено  на  ГД  „ГРАО” 

избирателни списъци и други изборни книжа и материали, които се 

намират в пликовете, след извършване на проверка.

Към  писмата  са  приложени  заповедта  на  кметовете  за 

определяне на длъжностните лица, както и протоколът от работата 

на тези комисии, които са отворили помещенията. 

Към писмото на кмета на община Долни Дъбник е приложен 

и протоколът, който те са получили от Териториалното звено на ГД 

„ГРАО”, за избирателните списъци и другите изборни книжа.

Докладвам ги за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. Следващ докладчик е госпожа Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Колеги, с вх. № НС-06-118 от 16 юни 2017 г. е пристигнало писмо, 

подписано от кмета на община Ружинци, с което същият ни изпраща 

заповед  за  назначаване  на  тричленна  комисия  за  отваряне  на 

помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 
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от произведените избори за народни представители на 26 март 2017 

г.,  и протокол от 14 юни 2017 г.  за  отварянето и прибирането на 

избирателните  списъци  от  произведените  избори  за  народни 

представители и от националния референдум.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева. Следващ докладчик – госпожа Цанева.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  в  папка  с  моите 

инициали ви предлагам проект на решение във връзка с искане за 

отваряне  на  запечатано  помещение  в  община  Септември,  област 

Пазарджик.  Писмото е  с  вх.  № ПВР-14-119 от  19 юни 2017 г.  от 

кмета на общината Марин Рачев. В това запечатано помещение се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и 

вицепрезидент в 2016 г., националния референдум 2016 г., както и от 

изборите за народни представители, произведени на 16 март 2017 г.

Искането за  отваряне  на  това  запечатано  помещение е  във 

връзка с предстоящия частичен избор за кмет на кметство Бошуля в 

община Септември, който е насрочен за 2 юли 2017 г., и евентуален 

втори тур на 9 юли 2017 г.

Моля да видите проекта. Предлагам да разрешим отварянето 

на  това  запечатано  помещение,  намиращо  се  на  ул.  „Александър 

Стамболийски”  №  37а,  етаж  втори,  като  указваме,  че  изборното 

помещение трябва да се отвори не по-рано от 20,00 ч. на 2 юли 2017 

г.  с  цел  прибиране  на  торбите  с  бюлетините  и  другите  книжа  и 

материали и при евентуален втори тур – на 9 юли не по-рано от 

20,00  ч.  същия  ден,  като  за  извършените  действия  се  съставят 

предвидените протоколи в т. 21 на наше Решение № 4387 от 2 март 

2017  г.,  както  и  след  всяко  отваряне  на  помещението  то  отново 

задължително се заключва и запечатва с печата по наше Решение № 

4146 от 27 януари 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения проект 

на решение с позоваване на Решение № 2662.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Таня  Цанева,  

Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 4812-ПВР/НР/НС.

Следващ докладчик – госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо  от  кмета  на  община  Главиница,  който  ни  уведомява,  че  в 

изпълнение на наше Решение № 4089 от 20 декември 2016 г., с което 

сме  разрешили  отваряне  на  помещението,  ни  изпраща  копие  от 

заповед  за  назначаване  на  комисия  и  протокол  за  отваряне  и 

затваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и 

материали  от  произведените  избори  за  народни  представители  в 

2014  г.,  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент  и 

произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 

и  национален  референдум.  Ние  сме  разрешили  отваряне  на 

помещението,  тъй  като  помещението,  в  което  досега  са  се 

съхранявали тези книжа, се демонтира и те са преместени в изцяло 

ново помещение. За сведение.

Също  така  ви  докладвам  и  писмо  от  община  Златарица, 

област Велико Търново, с което пак в изпълнение на наше решение, 

с  което  сме  разрешили  отваряне  на  помещението,  ни  представят 

протокол  от  проведено  заседание  на  постоянно  действащата 

експертна  комисия,  назначена  със  заповед  на  кмета  на  общината. 

Прилагат  ни  и  заповедта.  Това  е  във  връзка  с  предаване  на 

подлежащите  за  архивиране  книжа  от  изборите  за  общински 

съветници  и  кметове  през  2012  г.,  както  и  съответно  заповед  и 

протокол  за  предаване  на  подлежащите  на  архивиране  книжа  от 

изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова. Следващ доклад – господин Арнаудов.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № НС-06-115 от 16 юни 2017 г. от кмета на община Угърчин. 

Става  въпрос  за  разпечатване  на  помещение  за  съхранение  на 

изборни книжа. С това писмо ни изпраща своя заповед № 656 от 7 

юни 2017 г. за определяне на комисия в петчленен състав, която да 

разпечати  помещението.  Изпраща  ни  и  протокола  от  работата  на 

комисията по разпечатване. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик – господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-14-118 от 

16 юни 2017 г. сме получили искане от кмета на община Самуил, 

област  Разград,  за  отваряне на  помещение,  в  което се съхраняват 

изборните  книжа  и  материали  от  изборите  за  президент  и 

вицепрезидент  през  2011  г.  с  цел  организиране  на  експертиза, 

научно-техническа  обработка  и  предаване  на  документите  на 

„Държавен архив” в Разград.

Във вътрешната мрежа в моя папка има проект на решение по 

стандартен ред. Предлагам да разрешим отварянето на запечатаното 

помещение  по  реда  на  наше  Решение  №  4387,  съответно  да  се 

съставят  протоколи и  да  ни уведомят за  извършените  действия  и 

резултатите от въпросната експертиза. Предлагам да гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  проект  на 

решение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,   Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Цветозар Томов).

Колеги, това е Решение № 4813-ПВР.

И  последен  докладчик  в  тази  точка  е  господин  Баханов. 

Заповядайте.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-120 от 

19  юни  2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е  постъпило 

придружително  писмо,  подписано  от  кмета  на  община  Ихтиман 

Калоян Илиев и подпечатано  с  печата  на общината,  с  което ни е 

предоставен протокол от 8 юни 2017 г., както и заповед от 2 юни 

2017  г.,  с  която  е  определена  комисия,  която  да  отвори  шкаф  в 

помещение № 1 на архива,  находящ се в сградата  на общинската 

администрация, в който се съхраняват изборните книжа и материали 

от  изборите  за  народни  представители  на  26  март  2017  г.  и  да 

постави в същия пликовете по т. 1 от Решение № 4387-НС от 2 март 

на ЦИК с книжата в тях (избирателните списъци) след извършената 

проверка  от  Териториалното  звено  на  ГД  „ГРАО”,  получените 

приемно-предавателни  разписки,  след  което  помещението  да  е 

запечатано по реда на т. 20 и е съставен протокол по т. 21. Както 

казах,  изпратена  ни  е  заповедта,  както  и  протоколът,  с  който  са 

извършените действия от страна на назначената от кмета комисия.

Предлагам да го приемем за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Колеги,  с  това  изчерпихме  точка  трета  от  дневния  ред. 

Продължаваме  с  точка  четвърта  –  доклади  относно  искания  за 

изплащане на възнаграждения. Първи докладчик е госпожа Нейкова.

Точка  4.  Доклади  относно  искания  за  изплащания  на 

възнаграждения от ОИК.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. МИ-27-112 от 15 юни 

2017  г.  е  постъпило  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  за 

дежурство  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Карлово. 

Дежурството  е  било  на  13  юни  от  председател  и  секретар  на 

Общинската избирателна комисия по повод писмо от Районен съд – 

Карлово,  чрез  което  се  изискват  материали  във  връзка  с  дело  № 

628/2015 г.
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Към  преписката  са  приложени  всички  необходими 

документи, както и контролен лист и счетоводна справка.

Предлагам да одобрим изплащането на възнаграждението за 

дежурство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,   Метин  Сюлейман,  

Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик – господин Цачев

РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане от 

Общинската  избирателна  комисия  –  Плевен,  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  проведено  заседание  на  14  юни  2017  г.  и 

дежурство от председател и член на комисията на 13 юни 2017 г., 

което  дежурство  е  за  подготовка  на  заседанието  на  14  юни.  На 

заседанието са присъствали всички членове на комисията. Поводът 

за  провеждане  на  заседанието,  както  и  за  дежурство  е  писмо  от 

председателя  на  Общинския  съвет,  с  което  сезира  Общинската 

избирателна комисия за неучастие на общински съветник в повече 

от  пет  заседания,  предвид  което  дали  следва  да  се  приложат 

съответните  разпоредби  на  Закона  за  местното  самоуправление  и 

местната  администрация.  Общинската  избирателна  комисия  е 

провела  заседанието  си  в  тази  връзка  и  в  изпълнение  на  наше 

Решение  №  2901  е  изпратила  искане  за  изплащане  на 

възнагражденията.

Към  искането  са  приложени  контролен  лист  и  счетоводна 

справка. Предлагам да одобрим направеното искане и да изплатим 

възнаграждението за заседанието и за дежурството.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев.  Колеги,  подлагам на  гласуване така  направеното 

предложение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Цветозар Томов).

Следващ докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило  по 

електронната  поща  писмо  с  вх.  МИ-27-54/3  от  15  юни  2017  г. 

Писмото е от Общинската избирателна комисия – Правец. С това 

писмо ни изпращат наше писмо (явно за да ни напомнят за нещо). 

Ще ви прочета в началото за какво става въпрос.

„Здравейте, колеги! До настоящия момент ОИК – Правец, не 

е получила дължимото възнаграждение по горната справка.  Моля, 

ако имате информация, да ни уведомите за причините, поради които 

сумите не са преведени на община Правец. С уважение, председател 

на ОИК – Правец.”

Това  са  ни  го  пратили,  доколкото  виждам,  още  в  края  на 

април. Към настоящия момент ни изпращат и нашето писмо, което е 

адресирано до тях и до кмета на община Правец,  с което сме им 

изпратили коригирана справка, а на общината сме изпратили копие 

от справката относно подлежащите на заплащане възнаграждения за 

заседания  и  дежурства  на  членовете  на  Общинската  избирателна 

комисия – Правец.

Ще извърша проверка и ще видя какво се иска от нас оттук 

нататък. Засега – за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-114 от 

19  юни  2017  г.  е  постъпило  искане  от  Общинската  избирателна 
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комисия  –  Брусарци,  за  изплащане  на  възнаграждение  за  едно 

проведено заседание, състояло се на 14 юни 2017 г. На заседанието 

са присъствали заместник-председател и шест члена. На въпросното 

заседание  са  прекратили  предсрочно  пълномощията  на  общински 

съветник  Александър  Цветанов  Димитров,  който  е  починал,  и  са 

обявили  за  избран  следващия  от  листата  на  коалиция  „Народен 

съюз”.

Налице  е  контролен  лист  за  предварителен  контрол, 

счетоводна  справка.  Предлагам  ви  да  утвърдим  изплащането  на 

възнаграждението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  Цветозар  

Томов).

Колеги, следващ докладчик е господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-110 от 13 

юни  2017  г.  сме  получили  искане  за  заплащане  на  поредица  от 

заседания  и  дежурства  от  Общинската  избирателна  комисия  – 

Кърджали. По преписката има контролен лист и счетоводна справка. 

Сега започвам да ви чета исканията.

Проведено  е  заседание  на  15  май  2017  г.,  на  което  са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

9 членове. На заседанието са обсъждали сигнал от граждани относно 

нарушение  на  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация  от  общински  съветници  в  Общинския  съвет  – 

Кърджали. Поискали са допълнителна информация по случая.

Предлагам  на  основание  наше  Решение  №  2901-МИ  от  5 

ноември  2015  г.,  т.  1,  буква  „и”  да  им  се  изплати  това 

възнаграждение.
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Следващото  заседание  е  на  18  май  2017  г.,  на  което  са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

9  членове.  На  заседанието  са  разглеждали  постъпилите 

документации  и  справки  от  Общинския  съвет  по  отношение  на 

общински  съветници.  Въз  основа  на  Решение  №  2901-МИ  от  5 

ноември 2015 г., т. 1, буква „и” също предлагам да им се изплати 

възнаграждение.

Провели  са  заседание  и  на  30  май  2017  г.,  на  което  са 

присъствали председател, заместник-председатели двама, секретар и 

8 членове. На това заседание са разглеждали възражения, постъпили 

от  общински  съветник  по  тази  преписка,  която  е  разглеждала 

Общинската  избирателна  комисия  –  Кърджали.  Предлагам  на 

основание наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г.,  т.  1, 

буква „б” да им се изплати това възнаграждение.

По отношение на дежурствата.  На 12 май 2017 г.  е дадено 

дежурство от председател и секретар за подготовка на провеждане 

заседанието  на  15  май  2017  г.,  поради  което  на  основание  наше 

Решение  №  2901-МИ  от  5  ноември  2015  г.,  т.  12,  буква  „а” 

предлагам да им се изплати това дежурство.

На  17  май  2017  г.  е  дадено  дежурство  от  председател  и 

секретар  също  за  подготовка  на  материалите  за  провеждането  на 

заседанието, проведено на 18 май 2017 г. Предлагам на основание 

Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., т. 12, буква „а” и това 

дежурство да се изплати.

На 19 май 2017 г. председател и секретар са изготвили писма 

до  Общинския  съвет  за  искане  на  допълнителни  документи, 

включително и от областния управител на Кърджали. Предлагам на 

основание Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., т. 12, буква „г” 

също да им се изплати това дежурство.

На  29  май  2017  г.  председател  и  секретар  са  подготвили 

материалите  за  провеждане  на  заседанието  на  30  май  2017  г.  на 

Общинската  избирателна  комисия,  поради  което  на  основание 
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Решение  №  2901-МИ  от  5  ноември  2015  г.,  т.  12,  буква  „а” 

предлагам да им се изплати възнаграждение за това дежурство.

На  17  март  2017  г.  председател  и  секретар  са  приемали 

документи  от  Министерството  на  външните  работи  във  връзка  с 

искания от Министерството на вътрешните работи – Кърджали, по 

съответно досъдебно производство. Предлагам да им се изплати на 

основание Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., т. 12, буква 

„г”.

На  24  януари  2017  г.  са  получили  документи  от  искания, 

свързани  с  досъдебно  производство  от  МВР  –  Кърджали,  поради 

което на основание т. 12, буква „г” от Решение № 2901-МИ на ЦИК 

предлагам да се изплати това дежурство на председател и заместник-

председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Цветозар Томов).

Колеги, преминаваме към точка 4а  - доклад по предложение 

за споразумение с МРРБ. Заповядайте, госпожо Матева.

Точка 4а.  Доклад  относно  споразумение с Министерството 

на регионалното развитие и благоустройството.

РОСИЦА  МАТЕВА: Благодаря.  Колеги,  припомням  ви,  че 

докладвах писмото от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството на 15 юни 2017 г. и в папка с моите инициали в 

заседанието от  15 юни се намира писмото от главния директор в 

МРРБ  и  протоколът  за  достъп  до  регистъра  на  Национална  база 

данни  „Население”,  който  Министерството  на  регионалното 

развитие  и  благоустройството  ни  предлага  да  подпишем.  След 
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подписването  на  протокола  ще  се  прекрати  действието  на 

споразумението от 2014 г., подписано между МРРБ и ЦИК, с което 

ние  имахме  ограничен  достъп  до  Национална  база  данни 

„Население”. Със съдържанието на протокола, който ни се предлага 

да подпишем, ни се предоставя пълен достъп до регистър на база 

данни „Население” по име, по единен граждански номер, постоянен 

и настоящ адрес,  правни ограничения, гражданство и статут, дали 

лицето е починало или е живо, както и с документи за самоличност.

За  целта  и  с  оглед  изпращане  на  информация  до 

Министерството  на  регионалното  развитие  и  благоустройството 

следва  да  определим  лице,  което  от  страна  на  Централната 

избирателна  комисия  да  извършва  проверката  в  Национална  база 

данни  „Население”.  Това  лице  ще  има  квалифициран  електронен 

подпис за достъп. Обсъдихме оперативно в работна група клаузите 

на протокола и ви предлагам това лице да бъде Милена Радославова, 

юрисконсулт  в  Централната  избирателна  комисия,  и  като  второ 

лице,  което  в  случай  на  отсъствие  на  госпожа  Радославова  да  я 

замества  –  Веселина  Тихолова,  която  е  специалист  ИКТ.  Ще 

попълним всички данни, които са необходими, ще ги изпратим като 

информация  на  Министерството  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството.

Предлагам ви принципно да вземем сега протоколно решение 

да одобрим подписването на протокола с тези две лица, посочени от 

страна на Централната избирателна комисия,  да бъдат снабдени с 

квалифициран електронен подпис. В оперативен порядък да уточним 

ден и час за подписване на протокола. Тази информация ще стане 

ясна допълнително и ще я предложим в самото писмо.

Едновременно  с  това,  ако  одобрим  с  гласуване  Милена 

Радославова  и  Веселина  Тихолова  за  лица  за  контакт,  да  им 

възложим да изготвят в кратък срок форма на регистър, който да се 

води за достъп до Национална база „Население” на основата на този 

подписан протокол, и да започне да се води от датата на подписване 

на протокола. В този регистър да се записват датата, часът и членът 
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на ЦИК или решението съответно на Комисията, въз основа на което 

се  извършва  справката,  какъв  е  обемът  на  справката,  кога  е 

извършена  и  кога  е  приключила  справката,  за  да  може  да  има 

непрекъсната информация какви справки се извършват. И заедно с 

това да имат задължението в края на всеки календарен месец да се 

прави разпечатка на извършените справки в Национална база данни 

„Население”  и  да  бъде  информирана  Централната  избирателна 

комисия за това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  чухте  предложенията.  Не  виждам  коментари,  затова  ги 

подлагам ан блок на гласуване.

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

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

Благодаря.  С  това  изчерпихме  точка  4а.  Продължаваме  с 

точка 4б – доклад по ЗДОИ. Заповядайте, госпожо Ганчева.

Точка  4б.  Доклад  по  Закона  за  достъп  до  обществена 

информация.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило по 

електронната поща с вх. № ЦИК-11-17 от 19 юни 2017 г. от господин 

Димитър  Емилов  Иванов  заявление  за  достъп  до  информация,  с 

което  на  основание  Закона  за  достъп  до  обществена  информация 

желае  да  му  бъде  предоставена  следната  информация:  два  пълни 

списъка на непотвърдените заявления за гласуване извън страната, 

подадени  на  платформа  за  електронно  подаване  на  заявления  на 

сайта на ЦИК, като е посочено съответно за президентските избори 

и референдум 2016 г. (Приложение № 21-ПВР/НР) и парламентарни 

избори  2017  г.  със  съответното  посочване  на  приложението.  По 

своята  форма  и  съдържание  списъците  заявители  желаят  да 

отговарят на официално публикуваните на сайта на ЦИК списъци на 

23



потвърдените заявления за гласуване извън страната, като съдържат 

три графи, посочени от него, изписани в заявлението. Желае данните 

да  му  бъдат  предоставени  в  оригинален  вид  по  електронен  път 

(имейл) или ако не е възможно, с писмо.

Колеги,  предлагам  ви  на  основание  чл.  5  от  действащите 

Вътрешни  правила  за  разглеждане  на  заявленията  да  утвърдим  с 

протоколно  решение  комисия  от  администрацията,  в  която  да 

участва  госпожа  Милена  Радославова,  Кирил  Пенев  като  лице, 

отговарящо  за  регистрите,  и  директора  на  дирекция 

„Администрация”  Красимира  Манолова.  В  тази  комисия  да  се 

разгледа заявлението и информацията ще бъде докладвана от мен на 

заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам. Подлагам на гласуване.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Колеги,  с  това  изчерпихме  и  точка  4б.  Преминаваме  към 

точка пета – доклади по писма. Първи докладчик съм аз.

Точка 5. Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

припомням само на колегите, с които бяхме командировани в Санкт 

Петербург, входящи номера ЦИК-07-20-11 и 12 от 8 юни и 19 юни 

2017 г., за да направим оценка на организацията в Санкт Петербург. 

За сведение на останалите колеги.

На второ място, колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-66 от 14 

юни 2017 г. с превод вх. № ЦИК-07-66-1 от 19  юни 2017 г. Това е 

информацията за Централната избирателна комисия в един регистър 

на избирателните комисии. Необходимо е да погледнем и да видим 
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дали  ще  потвърдим  тази  информация,  така  представена,  или  ще 

извършим корекции. Моля да се запознаете.

Уважаеми колеги, в  оперативен порядък уточнихме данните 

за факс и телефон. Моля да потвърдим тази информация, която да се 

публикува в съответния регистър. 

Режим на гласуване, колеги.

 Гласували  13 членове на ЦИК:  за – 13 (  Георги Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Таня Цанева).

Уважаеми колеги, последен доклад в тази точка. Докладвам 

ви вх. № ЦИК-07-59-9 от 19  юни 2017 г., вх. № ЦИК-07-53-5 от 1 

юни 2017 г. със съответните преводи вх. № ЦИК-07-53-6 от 2  юни 

2017 г. и вх. № ЦИК-07-53-10 от 19 юни 2017 г. Тези две преписки 

със  съответните  приложения  са  свързани  с  предстоящата 

командировка  в  Тбилиси,  Грузия,  от  името  на  Асоциацията  на 

избирателните комисии в Европа, която вие ме упълномощихте да 

представлявам, както и да представлявам Централната избирателна 

комисия. Тук са приложени програмата и приложението в кой панел 

да се включа.

Колеги,  докладвам ви  го  за  сведение  на  този  етап.  Ще си 

позволя да ви върна на доклад в един малко по-късен момент. Все 

пак  да  имаме  предвид,  че  командировката  е  на  28  и  29  юни.  До 

настоящия момент Секретариатът на Асоциацията на избирателните 

комисии от Европа не е дал предложение за становище от името на 

АСЕЕЕО по  така  разглежданите  точки  в  дневния  ред.  Аз  имам 

възможност да представя или позицията на АСЕЕЕО или ситуацията 

с  отворените  данни  в  Централната  избирателна  комисия  на 

България.  Тъй  като  представлявам   АСЕЕЕО,  би  било  редно  да 

представя  позиция  на  АСЕЕЕО,  но  ако  те  не  потвърдят,  тогава, 

разбира  се,  колеги,  ще  представя  отворените  данни  от  страна  на 

Централната  избирателна  комисия,  а  именно  цялата  информация, 
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която  Централната  избирателна  комисия  дава  публично  с 

публикуване на своята интернет страница, сроковете, в които прави 

това,  прозрачността  на  работата  на  Централната  избирателна 

комисия.

Колеги, с това моите доклади по тази точка се изчерпиха.

Давам думата на  госпожа Солакова и я упълномощавам да 

води заседанието.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ще 

ви помоля в  папка с  моите инициали да  погледнете  във връзка  с 

одобрените  предпечатни  образци  на  бюлетините.  С  госпожа 

Алексиева направихме проверка, в петък бяха одобрени образците 

от  ОИК  –  Антоново,  и  ОИК  –  Иваново,  вчера  и  другите  две 

общински избирателни комисии – Септември и Димитровград, също 

потвърдиха предпечатните си образци.

В  тази  връзка  ви  предлагам  да  изпратим  писмо  до 

Печатницата на БНБ с копие до „Демакс” Ди Пи Ай и до четирите 

общински  избирателни  комисии,  където  ще  се  произвеждат 

частични  избори  на  2  юли,  и  да  разрешим  отпечатването  на 

бюлетините.

Второто  писмо  е  до  общинските  избирателни  комисии,  с 

което  да  дадем  съгласие  и  да  разрешим  публикуването  на 

предпечатните  образци  на  бюлетините  на  техните  интернет 

страници.

Ако  нямате  въпроси  и  други  предложения,  подлагам  на 

гласуване двете писма и изпращането им. Режим на гласуване.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня  

Цанева).

Уважаеми колеги, помните, на 15 юни 2017 г. във връзка с 

необходимостта  от снабдяване  с  канцеларски материали,  тъй като 

ползвахме  нашите  за  годината  през  време  на  изборите,  ние 
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възложихме  на  администрацията  много  приоритетно  и  в  много 

спешен  порядък  да  изискат  оферти  и  въз  основа  на  офертите  да 

направим възлагането.

В  тази  връзка  ви  докладвам  докладна  записка  от 

администрацията  вх.  № ЦИК-09-105 от  20 юни 2017  г.  Господин 

Русинов  се  е  свързал  с  пет  от  фирмите,  чийто  списък  имаме  в 

Централната  избирателна  комисия,  и  сме  получили  и  от  петте 

дружества оферти по различните артикули канцеларски материали, 

тонер касети и третата група са почистващи материали. Посочени са 

по офертите в докладната цените без ДДС. По най-ниската цената 

предложението е с фирма „Ронос” ООД да възложим доставката на 

канцеларски материали, на тонер касети и на почистващи вещества. 

По §  10-00  „Издръжка”  има налични средства  по план-сметката. 

Нашата цел беше точно тази – до края на отчетния период по план-

сметката ние да разходваме такива суми.

Предлагам да одобрим предложението да влезем във връзка с 

посоченото  дружество  и  да  изискаме  доставката  на  тези  групи 

материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  

Алексиева,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  мисля  че  няма 

нужда,  тъй  като  се  запознахте  и  с  приложените  оферти, 

допълнително  и  отделно  да  ви  докладвам  получените  оферти  с 

входящите номера. Те са приложени и към докладната записка.

Докладвам ви покана вх. № ЦИК-00-483 от 19 юни 2017 г. за 

семинар  за  по-ефективни  поръчки.  За  сведение  и  запознаване  в 

случай  на  проявен  интерес  за  участие,  а  госпожа  Манолова  да 

направи предложение за администрацията.
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Други покани - вх. № ЦИК-00-74 от 15 юни 2017 г., вх. № 

ЦИК-00-17808 от 19 юни 2017 г. 

Всички те са публикувани във вътрешната мрежа.

В тази връзка специално от Антоново и от Иваново имаме 

писмени уведомления за утвърдените предпечатни образци: вх.  № 

ЧМИ-15-56 и ЧМИ-15-57 от 16 юни 2017 г.

Докладвам ви и вх.  № ЧМИ-06-35-3 от 16 юни 2017 г.  От 

община сме получили в оригинал писмото им със заявения брой за 

отпечатване на бюлетини за частичния избор, както и ЧМИ-06-44 от 

16 юни 2017 г. пак във връзка с изборите информация за заповеди за 

образуване на избирателни секции в община Иваново; информация 

за  сключен  договор  с  Печатницата  на  БНБ  от  6  юни  2017  г.  за 

отпечатване  на бюлетините;  и броя на избирателите,  който,  както 

знаете,  е  публикуван  и  на  нашата  интернет  страница  в  рубрика 

„Частични избори за 2 юли”.

Малко  по-късно  ще  се  включа  с  предложението  за 

допълнителни  възнаграждения  с  оглед  свободните  средства, 

формирани по бюджета на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  ще 

върнем  да  доклад  госпожа  Солакова  малко  по-късно.  Сега 

продължаваме със следващ докладчик - господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам вх. МИ-15-235 от 13 

юни 2017 г. Не можах на миналото заседание да вляза с тази точка и 

не е нещо спешно, обмисляхме я. Това е едно писмо от Общинската 

избирателна  комисия  –  Кърджали,  които  казват,  че  във  връзка  с 

проведен  разговор  със  секретаря  на  ЦИК  госпожа  Солакова  ни 

изпращат  тяхно  решение,  с  което  прекратяват  пълномощията  на 

кмета на с. Бялка към кметство Гъсково, община Кърджали.

Казусът  е  такъв.  Ние  обсъждахме  със  секретаря  как  да 

реагираме.  Тя  им  е  указала  съвсем  правилно  да  ни  го  изпратят, 

защото решението е взето на 29 март 2017 г., а ние сме уведомени 

чак  на  13  юни.  Тоест  на  прима  виста  има  едно  нарушение  на 

сроковете по чл. 463, в които трябва да се уведоми ЦИК, което би 
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могло  пък  да  доведе  до  закъснение  на  ЦИК.  Но  в  случая  то  е 

оправдано според мен и колегите правилно са постъпили, както и 

правилно нашият  секретар им е  указала  все  пак  да  ни го  пратят. 

Защото има последващи актове на Общинския съвет - Кърджали, от 

30 март, с което взимат решение за закриване на кметството. Така че 

логично  е  да  не  се  спази  процедурата,  предвидена  в  Изборния 

кодекс,  при това положение да се прави предложение за избор на 

нов кмет, след като е закрито самото кметство. След това има още 

едно решение от 21 април, с което на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 45, 

ал.  9  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 

администрация  Общинският  съвет  –  Кърджали,  реши:  приема 

повторно решение № 71 от протокол № 3 от 30 март, с което закрива 

кметство в с. Бялка. Променят се границите на кметство с. Гъсково, 

община Кърджали, като присъединява населеното място Бялка към 

Гъсково.

Повторното решение на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за 

местното  самоуправление  и  местната  администрация.  Явно 

предишното решение е оспорено пред съд, върнато е и Общинският 

съвет  в  рамките  на  неговата  компетентност  е  препотвърдил 

решението си.

При това положение наистина е било излишно да се спазват 

сроковете  да  се  уведомява  Централната  избирателна  комисия, 

респективно да правим справка в „ГРАО”. Затова аз докладвам тази 

преписка  днес  за  сведение,  ако  няма  други  някакви  въпроси  или 

предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги?  Не 

виждам възражения. Продължете, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  вх.  №  НС-04-02-63. 

Министерството на вътрешните работи ни иска за едно лице, което 

се е оплакало  -  няма да цитирам имената,  тъй като има данни и 

фигурира  като  лице,  подало  заявление  по  електронен  път  за 

откриване  на  секция  на  остров  Крит,  Йерапатра,  а  пък  всъщност 

лицето  се  е  оплакало  до  прокуратурата,  че  не  е  подавало  такова 
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заявление. Ние нямаме такива данни тук и принципно трябва да се 

обърнем към „Информационно обслужване”. От нас прокуратурата 

изисква  препис  от  самото  заявление.  Нямаме  преписи  от 

заявленията,  не  се  съдържат  в  ЦИК.  Аз  видях,  ние  сме  имали 

практика  и  то  със  същото  място,  не  знаех,  вчера  ми  намери 

директорът на „Администрация” и пращаме едно бланково писмо, 

което ще видите в моята папка, а именно с молба за съдействие по 

поставения  въпрос  на  „Информационно  обслужване”.  Въпреки  че 

знаем  какво  ще  ни  изпратят,  трябва  официално  да  водим 

кореспонденцията,  вместо  да  препращаме  прокуратурата  към 

„Информационно обслужване”.

Предлагам на днешно заседание писмото, което виждате, до 

господин  Ивайло  Филипов,  изпълнителен  директор  на 

„Информационно  обслужване”.  Предишния  път  са  ни  дали  един 

списък  с  данни,  не  самото  заявление,  но  ние  ще  отговорим  на 

прокуратурата, че с това разполагаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

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

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Продължете, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Последният ми доклад е с вх. № МР-09-1 

от 14 юни 2017 г. Запознавам ви накратко с едно разпореждане за 

прекратяване,  защото  случаят  е  по-особен,  изискват  се  неща  от 

Централната  избирателна  комисия.  Вие  ще  видите  в  моя  папка 

отговора до Районна прокуратура – Трън.

За какво става въпрос? Образувана е преписка по молба на 

Общинската избирателна комисия – Трън, да се започне разследване 

за  публикувана  информация  на  сайта,  изтичаща  от  организацията 
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регистрирани наблюдатели от Институт за социална интеграция. В 

публикацията се пише, че е сигнализирала Централната избирателна 

комисия  заради  това,  че  Общинската  избирателна  комисия  е 

отказала да приеме сигнали и не са предприели никакви действия за 

съмнения, които те имат за купуване на гласове.

Истината е, че Общинската избирателна комисия твърди, че 

няма такова нещо. Сезира прокуратурата да започне разследване за 

публикуване  на  невярна  информация.  В  мотивите  Районна 

прокуратура казва, че това не било от компетентността на Районна 

прокуратура.  Аз  не  отбелязвам  в  писмото,  че  точно  от  нейна 

компетентност е да разследва дали има законен повод и достатъчно 

данни за купуване на гласове, тъй като това е инкримирано деяние, 

защото в случая е без значение. 

Изпращат ни копие от сигнала и материалите по преписката, 

като ни задължават да извършим служебна проверка и за резултата 

от  проверката  да  уведомим  прокуратурата  относно  следното:  е 

регистриран ИСИ като участник за наблюдател в проведения на 11 

юни по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление референдум на територията на Трън. На 

този  въпрос  им даваме  коректен  отговор,  като  прилагаме  нашето 

решение и заявлението за регистрация. Да, били са регистрирани с 

еди-колко си наблюдатели.

Вторият  въпрос  е  на  11  юни постъпвали  ли  са  сигнали  за 

изборни нарушения или срещу откази на Общинската избирателна 

комисия – Трън? Какви действия са предприети по тях?

След  направените  фактически  уточнения,  с  които  не  бях 

запознат,  променяме  последното  изречение,  като  отговаряме  на 

прокуратурата каква е била обективната истина по тази преписка, а 

именно  че  сме  препратили  сигнала  с  указания  на  ЦИК  до 

общинската  комисия,  която  се  е  произнесла  със  свое  решение  в 

изпълнение на нашите указание № 217-НС от 11 юни 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване писмото.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов).

Благодаря. Следващ докладчик е госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги,  докладвам  ви  писмо, 

получено по  електронната поща в ЦИК с вх. № ЦИК-00-479 от 14 

юни.  Разпределено  е  на  колегата  Ганчева  и  на  мен.  Писмото  е 

относно  поставени  въпроси  от  в.  „Монитор”,  свързани  с 

електронното  гласуване.  Въпросите  са  следните:  Кога  до  края  на 

тази  година  ще  се  проведат  трите  симулации;  на  какъв  етап  е 

разработваната  пилотна  система  за  електронното  гласуване; 

уточнено ли е на кои избори ще се проведе самото експериментално 

гласуване; чрез сайта на ЦИК ли ще става това; колко души общо ще 

участват в симулациите.

С  колегата  Ганчева  обсъдихме  поставените  въпроси  и  ви 

предлагам сега да го докладвам за сведение, а в работен порядък да 

уточним  с  Агенцията  за  електронно  управление  на  какъв  етап  е 

системата и някои други от поставените въпроси, тъй като ние като 

партньорска  организация  на  Държавната  агенция,  за  да  бъдем 

коректни в отговорите си, е редно да уточним с тях. 

Аз разговарях с журналистката, която е посочила имената си 

и телефон, че всъщност не можем да отговорим веднага и се изисква 

известно координиране с Държавната агенция. За ваша информация, 

тя уточни че се е обърнала към ЦИК с тези въпроси, тъй като от 

нашата  интернет  страница  се  е  запознала  със  съдържанието  на 

проекта и е поставила тези въпроси за малко повече конкретика.

Така че,  приемете сега доклада за сведение,  а след като се 

уточним с Държавната агенция, ще предложим проект на отговор.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова.  Заповядайте,  госпожо Ганчева,  вие сте следващ 

докладчик.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-

07-67, който е пристигнал на 19-ти в оригинал и днес в превод. Това 

е писмо до господин Росен Желязков и госпожа Алексиева относно 

обмен на опит гласуване по интернет България-Естония. В писмото 

е  изразено  приветствие  на  решението  на  България  за  пилотно 

гласуване  по  интернет.  Сочи  се  естонският  опит.  Това  е  от 

изпълнителния директор Оливър Вартоноу, който е на „Кибернетика 

АС”,  компания,  която  се  занимава  с  научноизследователската 

дейност. В писмото е изразено желание от страна на Агенцията за 

електронно управление и Централната  избирателна  комисия да  се 

проведе среща между господин Мартенс, който оглавява Естонската 

комисия  за  гласуване  по  интернет  под  егидата  на  Централната 

избирателна комисия, в периода между 27-ми и 5 юли, за да сподели 

опита на Естония.

Колеги, аз ви предлагам сега да бъде за сведение, а ведно и с 

предходния доклад в оперативен порядък да уточним с агенцията, 

съгласувано и с председателя, за да решим на следващото заседание 

дали ще се срещнем и в какъв ден и час.

Колеги, докладвам ви приемно-предавателен протокол с вх. 

№ НС-04-03-53 от 19 юни 2017 г., с който на 19-ти представител на 

Главна дирекция на „ГРАО” при Министерството на регионалното 

развитие  и  благоустройството  Нина  Симеонова  е  предала  на 

представител на ЦИК в лицето на господин Кирил Пенев сканирани 

копия  на  избирателните  списъци  на  СИК  извън  страната  от 

произведените  избори  за  Народно  събрание.  Докладвам  ви  го  за 

сведение.

Докладвам ви вх. № НС-04-03-52 от 19 юни 2017 г. Това е 

писмо  от  Главна  дирекция  „Гражданска  регистрация  и 

административно  обслужване”  при  Министерството  на 

регионалното развитие и благоустройството относно проверката за 
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гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите 

за народни представители на 26 март 2017 г. От писмото става ясно, 

че  лица,  гласували  повече  от  един  път,  са  34,  лица,  гласували  в 

нарушение на правилата на Изборния кодекс, са 42.

Предлагам  сега  а  сведение,  а  да  се  запознаят  колегите  от 

работната  група  и  може  би  след  заседанието  в  четвъртък  да  се 

разпределим за изготвяне на необходимите писма в изпълнение на 

наши решения.

Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-64-3 от 19 юни 2017 г., вх. 

№ ЦИК-07-64-2 от 15 юни 2017 г. и превод вх. № ЦИК-07-64-1 от 13 

юни 2017 г. Това е относно покана за конференция на Асоциацията 

на  световните  избирателни органи,  която ще се  проведе на 1 и 2 

септември 2017 г. в Румъния. Към настоящия момент го докладвам 

само за сведение.

Докладвам вх. № ЦИК-07-63-2 от 14 юни 2017 г. Колеги, това 

е  писмо,  което  изпратихме  във  връзка  с  повече  информация  за 

поканата за наблюдатели в Албания на парламентарните избори на 

25 юни 2017 г.  Отговорили са ни, че ни благодарят за  проявения 

интерес и в случай че се нуждаем от необходима информация, ще 

помогнат. А те към настоящия момент подготвят акредитацията на 

двама наблюдатели.

Предлагам ви да приемем дали ще участваме и кой от страна 

на Централната избирателна комисия с оглед наближаващата дата и 

необходимостта от организация на пътуванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  принципното  участие,  а  след  това  моля 

желаещите да се заявят при госпожа Манолова.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин  

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

Цанева,  Цветозар  Томов);  против –  2  (Георги  Баханов,  Емануил  

Христов).
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Благодаря.  Давам  думата  на  госпожа  Солакова  и 

упълномощавам госпожа Солакова да води.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  връщам  обратно 

докладна записка вх. № ЦИК-09-104 от 20 юни 2017 г. На работно 

заседание на Работна група 1.2. днес беше обсъден този въпрос във 

връзка  със  свободни  средства  в  бюджета  на  Централната 

избирателна  комисия,  както  и  след  като  преценихме  работата  на 

членовете  на Централната  избирателна комисия и служителите от 

администрацията  на  ЦИК  във  връзка  с  организирането  и 

произвеждането и на местните референдуми, и на частичните избори 

на  2  юли  2017  г.,  включително  втори  тур  на  частичните  избори, 

които бяха насрочени на 30 април 2017 г. Централната избирателна 

комисия  с  протоколно  решение  от  15  юни  2017  г.  възложи  на 

компетентните лица да изготвят и да представят на вниманието на 

Централната  избирателна  комисия  оценки  на  служителите  в 

администрацията.  Госпожа  Алексиева  е  изготвила  с  оформени 

формуляри  по  Приложение  №  1  към  Вътрешните  правила  за 

оценяване  на  служителите  от  администрацията  на  директора  на 

дирекция  „Администрация”  Красимира  Манолова,  на  Николай 

Желязков  по  отношение  на  изпълнението  от  него  на  функции на 

финансов  контрольор  по  съвместителство,  както  и  на  Дейзи 

Стоянова,  асистент  на  председателя.  Директорът  на  дирекцията 

госпожа Манолова е изготвила и оформила формулярите за всички 

служители  от  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия извън тези, които посочих.

Уважаеми  колеги,  разгледахме  формулярите.  Имахме 

възможност да направим и обсъждането. Предлагам да одобрим така 

представените оценки и с оглед на свободните средства по справка, 

изготвена  от  госпожа  Грозданова,  главен  счетоводител  в 

администрацията на ЦИК, да потвърдим направеното предложение 

за  изплащане  на  допълнително  възнаграждение  на  Централната 

избирателна  комисия,  директора  на  дирекция  „Администрация”  и 

служителите  от  администрацията  така  както  ги  уточнихме  на 
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работното  заседание  на  Работна  група  1.2.  В  този  случай  с 

потвърждаването  на  оценката  на  госпожа Манолова,  изготвена  от 

председателя на Централната избирателна комисия, с коефициент 1, 

съобразявайки се със свободните средства, формирани по бюджета 

на Централната избирателна комисия.

Колеги,  имате  ли  въпроси,  предложения?  Ако  нямате, 

подлагам  на  гласуване  ан  блок  утвърждаването  на  оценките  и 

изплащането  на  допълнителни  възнаграждения  в  размер,  който 

уточнихме на работното заседание на Работна група 1.2.

Моля, режим на гласуване.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня  

Цанева, Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).

Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  докладите  по  писма. 

Колега Цанева, заповядайте.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо Солакова. Колеги, с вх. 

№ ЧМИ-06-43 от 15 юни 2017 г. по електронната поща и в оригинал 

на 19 юни получихме писмо от кмета на община Септември, с което 

писмо  той  ни  задава  два  въпроса.  Аз  съм  изготвила  отговор  на 

въпросите.  Първият  въпрос  е  допустимо  ли  е  използването  на 

резервни  печати,  тъй  като,  както  знаете,  на  2  юли  те  ще  имат 

частичен избор в кметство Бошуля. Отговорът ми е, че могат да се 

използват  наличните  резервни  печати.  При  липса  на  такива  е 

необходимо да  бъдат изработени нови съгласно наше Решение № 

1517-МИ  от  12  август.  И  вторият  въпрос  на  господин  кмета  е 

допустимо  ли  е  повторното  използване  на  квадратния  печат  на 

комисията  от  длъжностни  лица  от  общинската  администрация  – 

комисията, която приема изборните книжа и материали. Отговорът 

е, че печатът на комисията по чл. 445 може да бъде използван при 

приемане  на  изборните  книжа  и  материали  след  приключване  на 

изборния ден съгласно наше Решение № 1520-МИ.
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ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 

предложението за отговор до кмета на община Септември. Имате ли 

въпроси? Не виждам. Подлагам писмото на гласуване. Моля, режим 

на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч  

Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).

Колега Цанева, благодаря. Колегата Андреев има думата.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е по 

електронната  поща с  вх.  № ЕП-10-2 от  20 юни 2017 г.  писмо от 

името на Момчил Неков като член на Европейския парламент, който 

моли да му бъде издадено копие от удостоверението за избор за член 

на Европейския парламент въз основа на Решение № 575-ЕП от 30 

май 2014 г.

В  тази  връзка  ви  предлагам  да  отговорим  с  писмо  и  да 

изпратим незаверено копие  от удостоверението, което  е издадено за 

член на Европейския парламент на Момчил Стефанов Неков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  

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

Цветозар Томов).

Заповядайте, госпожо Матева.

Точка 5а. Дискусия относно ОИК.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  поисках 

включването на тази точка, тъй като искам да ви запозная специално 

с  проблема  в  Общинската  избирателна  комисия  –  Хайредин,  но 
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както казах при искането за допълване на дневния ред, проблемът 

стои при няколко други общински избирателни комисии, които не 

изпълняват задълженията си. Някои от тях, както на 15 юни стана 

ясно за Общинската избирателна комисия – Бобошево, обявяват за 

избрани за общински съветници не кандидатите от Списък А, когато 

има  преференции  и  има  обявен  такъв  списък,  а  по  реда  на 

кандидатите, както са били в кандидатската листа. В други случаи, 

както  е  конкретният  с  Общинската  избирателна  комисия  – 

Хайредин, имаме влязла в сила присъда, която, припомням ви, беше 

изпратена в началото на януари. Тя е влязла в сила на 30 декември 

2016  г.  В  началото  на  януари  ни  беше  изпратена  от  Районна 

прокуратура  –  Козлодуй,  със  задължение  да  я  приведем  в 

изпълнение, тъй като присъдата е, че на лицето се забранява да заема 

длъжност,  свързана с избори, за две години. Ставаше дума за две 

лица.  При  извършената  от  Централната  избирателна  комисия 

проверка констатирахме, че едното от тях, а именно Емил Алексиев 

Тодоров  е  избран  за  общински  съветник  в  Общински  съвет  – 

Хайредин.

Припомням  ви,  че  с  писмо  на  28  февруари  2017  г.  сме 

изпратили  копие  от  присъдата  за  изпълнение  на  Общинската 

избирателна комисия – Хайредин, като сме им указали – не толкова 

директно тогава – посочили сме кои норми на Закона за местното 

самоуправление  и  местната  администрация  и  кои  наши  решения 

следва  да  спазят  и  да  обявят  за  избран  следващия  в  листата 

общински съветник.  На 3  април сме им напомнили,  че  следва  да 

обявят следващия за избран. След това имаме писмо на 25 май както 

до кмета на община Хайредин, който да осигури условия за работа 

на  Общинската  избирателна  комисия,  включително  компютър  и 

интернет, за да могат да актуализират интернет страницата си, така и 

до  самата  Общинска  избирателна  комисия  –  Хайредин,  в  което 

писмо изрично сме им указали, че пълномощията на Емил Алексиев 

като  общински  съветник  са  прекратени  с  влизане  в  сила  на 

присъдата и продължаващата му работа в Общинския съвет прави 
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незаконосъобразни  решенията  на  Общинския  съвет  и  следва 

незабавно  да  се  съберат  на  заседание  и  да  обявят  следващия  за 

избран. На 30 май отново сме им изпратили такова писмо, защото 

отново от искане за изплащане на възнаграждение разбрахме, че те 

са провели заседание на 15 май, но отново не са обявили следващия, 

а  изчакват  решение  на  Апелативен  съд  –  София,  по  искането  за 

възобновяване  на  съдебното  следствие.  След  като  Общинската 

избирателна  комисия  –  Хайредин,  не  се  произнесе  с  решение 

(припомням ви, че съм ви докладвала няколко опита да се свържа с 

тях  по  телефона,  накрая  открихме  личните  телефони  на 

председателя и на секретаря), указахме им да вземат такова решение. 

Впоследствие  при  искане  за  изплащане  на  възнаграждение 

разбрахме, че те са взели решение, с което тъй като са преценили, че 

трябва  да  дадат  възможност  на  лицето  да  подаде  възражение, 

въпреки  че  в  ЗМСМА  няма  предвидена  такава  възможност  и  че 

правомощията му като общински съветник са прекратени с влизане в 

сила  на  присъдата,  той  е  депозирал  в  Общинската  избирателна 

комисия  възражение  и  копие  от  искане  за  възобновяване  на 

съдебното  следствие.  По  тази  причина  Общинската  избирателна 

комисия вместо да обяви следващия за избран, беше взела решение 

да изчака произнасянето на съда по искането за възобновяване.

 Днес  говорих с  председателя  на  Общинската  избирателна 

комисия – Хайредин, която ми каза, че ще се съберат на заседание, 

но  кога  –  не  става  ясно.  Попитах  я  дали  кметът  им  е  осигурил 

възможност да работят, тя каза, че не е могла да се срещне с него, ще 

положи усилия да се срещне с него, за да разбере дали ще им дадат 

компютър, на който да работят. Но всъщност те до момента работят 

в читалището, където работи секретарят на комисията, така че все 

пак имат възможност за работа.

В тази връзка моето конкретно предложение за Общинската 

избирателна комисия – Хайредин, е да изпратим писмо до Районна 

прокуратура – Козлодуй, която ни изпрати за изпълнение присъдата. 

В  територията  на  Районен  съд  –  Козлодуй,  се  намира  и  община 
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Хайредин, така че Районна прокуратура – Козлодуй, е тази,  която 

следи  за  законност  на  територията  на  община  Хайредин.  Да 

изпратим писмо, с което да информираме Районната прокуратура, че 

не  можем  да  приведем  в  изпълнение  присъдата,  тъй  като 

Общинската  избирателна  комисия  се  събира  на  заседания,  но  не 

взема  съответните  решения  в  изпълнение  на  задълженията  си  по 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. Към 

това писмо до Районна прокуратура изпратим копия от всички наши 

писма, с които сме указали на Общинската избирателна комисия как 

да действа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, имате ли коментари по направеното предложение?

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,   Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румен Цачев,  Таня Цанева, Цветозар Томов).

РОСИЦА  МАТЕВА:  И  в  тази  връзка,  колеги,  аз  поставям 

наистина на обсъждане въпроса, защото има още няколко общински 

избирателни комисии, пример давам с Бяла Слатина, другият пример 

е  с  Бобошево,  мисля,  че  има  още  няколко,  които  не  само  че  не 

изпълняват  задълженията  си  по  ЗМСМА,  но  и  не  поддържат 

интернет страниците си, както са задължени по Изборния кодекс. Не 

знам на какво се дължи това, но в случая с Бобошево припомням, че 

всъщност те са взели решение,  което са обявили само на таблото 

пред комисията, а задължение по Изборния кодекс е да го обявят и 

на интернет страницата, за да могат съответните лица, чиито права 

се  нарушават  или  не,  да  го  обжалват  или  най-малкото,  да  се 

запознаят с него. Така че мисля, че някакво отношение и решение 

трябва да намерим на този въпрос.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева, че повдигате този важен въпрос. Колеги, нека към 

настоящия  момент  да  бъде  повод  за  разсъждение  от  страна  на 

членовете  на  Централната  избирателна  комисия,  като  поемам 

ангажимент отново да го включа в дневния ред, когато имаме вече и 

изготвена обща позиция.

Колеги,  продължаваме със  следваща точка – 5б.  Господин 

Баханов, заповядайте.

Точка 5б. Доклади по постановления на прокуратури.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпил вх. № НС-09-40 от 16 юни 2017 г., 

обаче адресирано до Районната избирателна комисия – Шумен. Това 

е  от  Районна  прокуратура  гр.  Нови  пазар,  която  препраща 

преписката  по  една  жалба,  която  е  дошла  в  изборния  ден  и  до 

Централната избирателна комисия и е извършена проверка. Това е 

от  Гюлджан  Сабриева,  която  ни  известява  със  сигнал/жалба  в 

изборния ден, че има нарушение на Изборния кодекс в Браничево, 

община  Каолиново,  област  Шумен.  От  секционната  избирателна 

комисия са изнесени две бюлетини и избирателния списък, свалени 

са долу от втория етаж в кола при две жени да гласуват, които са 

попълнили  бюлетините  и  след  това  по  една  трета  жена,  която  е 

внучка на една от тези две жени, са качени горе, тя ги е пуснала в 

изборната кутия и се е подписала срещу тяхното име.

Има  прокурорска  преписка,  която  е  доста  обемиста. 

Разпитани са абсолютно всички членове на секционната избирателна 

комисия  и  се  установява  следната  фактическа  обстановка.  В 

началото  на  изборния  ден  по  предложение  на  председателя  на 

секционната  избирателна  комисия  са  взели  решение,  ако  дойдат 

трудно подвижни лица, които не могат да стигнат до секцията, да 

изваждат бюлетини, да ги свалят долу и те да гласуват.

Има и още. Идва кметът на самото село и казва, че майка му е 

долу в колата със сестра си и молят да се изнесат две бюлетини долу 
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да  гласуват.  При  което  решението  на  секционната  избирателна 

комисия  е  председател,  секретар  и  един  (от  три  различни 

политически  партии),  нямало  никакъв  проблем  да  се  изнасят 

бюлетини и да се гласува. Свалени са две бюлетини в кола с тъмни 

стъкла, тези две жени са гласували. Има данни, че примерно върху 

едната е упражнен натиск от кмета, тоест казал е на майка си как да 

гласува. Горе-долу се изземват функциите на подвижна избирателна 

кутия по решение на секционната избирателна комисия.

Прокуратурата е направила всички тези проверки, разпитвани 

са  лица  и  т.н.  и  са  ни  изпратили  за  евентуална  преценка  за 

необходимост  от  иницииране  на  административно-наказателно 

производство.

Извърших проверка. Тази жалба е дошла в изборния ден и в 

Централната  избирателна  комисия.  Докладвана  е  от  колегата 

Иванова  в  22,45  ч.  (постъпила  е  в  22,16  ч.).  Колегата  Иванова 

веднага  е  осъществила  връзка  по  телефона  с  председателя  на 

съответната  секционна  избирателна  комисия  господин  Мюмюнов. 

Тези  събития  са  се  развили  в  12,05  ч.  Няма  как  Районната 

избирателна комисия в Шумен към момента да осъществи каквато и 

да  е  проверка  по  случая.  От  сигнала  става  ясно,  че  същият  е 

адресиран  и  до  Районно  управление  на  МВР  –  Каолиново,  и  до 

Районна прокуратура, поради, ако се касае за нещо по-сериозно, тези 

органи ще си свършат работата. Затова го докладва към онзи момент 

за  сведение,  тъй  като  след  приключване  на  изборния  ден  не  сме 

имали друга възможност.

Уважаеми колеги, считам, че след като ни е изпратена цялата 

преписка  и  Районна  прокуратура  казва,  че  няма  данни  за 

престъпление, а се касаело за нарушение на Изборния кодекс и се 

касаело  за  две  трудно  подвижни  жени,  за  които  има  свалени 

бюлетини да  гласуват… Не е  ясно  как  са  установили,  че  са  тези 

жени, първо, дали ги има в списъка и т.н., това е отделен въпрос.

Считам, че е абсолютно нарушение на чл. 224 от Изборния 

кодекс.  Районната  избирателна  комисия  към  момента  не  работи, 
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както знаем, и тук с  колегата Бойкинова обсъждахме,  може да се 

издаде акт на цялата секционна избирателна комисия, да се издири 

нейният  състав  и  да  се  наложи предвидената  глоба  в  чл.  481  от 

Изборния  кодекс  за  лица,  които  изнасят  изборни  книжа, 

включително бюлетини, от изборното помещение. Считам, че това е 

абсолютно  безпрецедентен  случай.  Тъй  като  секцията  е  била  на 

втория  етаж,  тези  две  жени  не  са  могли  да  отидат  до  горе,  има 

сведение  и  от  един  адвокат,  който  е  бил  застъпник, 

жалбоподателката  също  е  регистрирана  като  застъпник  с 

удостоверение от Районната избирателна комисия, тоест лица, които 

са участници в изборния процес, надлежно легитимирани.

Така  че,  уважаеми  колеги,  ако  искате  да  се  запознаете  с 

цялата преписка, да се качи във вътрешната мрежа, колегите да се 

запознаят  и  на  следващото  заседание  ще  направя  предложение. 

Идеята  ми  е  да  се  предложи  наказание  на  цялата  секционна 

избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин  Баханов.  Колеги,  с  това  изчерпихме  и  тази  точка  от 

дневния ред. Преминаваме към точка Разни.

Точка 6. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  Централната  избирателна  комисия  командирова  мен, 

госпожа Ганчева и госпожа Нейкова на кръгла маса, посветена на 

киберсигурността и изборите, която се проведе в Хага, Холандия, в 

периода 12-15 юни.

Колеги,  основната  тема,  видно  и  от  самата  покана,  беше 

заплахата  за  киберсигурността  по време на избори.   Участници в 

кръглата  маса  бяха  Международната  организация  ИДЕА,  която 

всъщност беше организатор на кръглата маса, и от нейна страна бяха 

поканени проф. Карстън Шърмън от Университета за развитие на IT 

технологиите  в  Копенхаген,  както  и  госпожа  Карола  Марки  от 

Техническия университет, Дармщадт. Оттам насетне в кръглата маса 
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участваха членове на органи за управление на избори на централно 

ниво  и  експерти  от  Австрия,  Холандия,  Дания,  Естония, 

Съединените  американски  щати,  Великобритания,  Финландия, 

Грузия, Босна и Херцеговина, Украйна, Швеция, Дания и България.

Ще резюмирам основните  тези  на  тази  кръгла  маса,  които 

бяха,  че  съществуват  редица  потенциални  рискове  и 

предизвикателства,  свързани  с  киберсигурността  по  време  на 

избори, за които ние, органите на управление на избори, трябва да 

бъдем предварително подготвени и в тази връзка би било добре да се 

използва научният и експертен потенциал в държавите. Колеги, ние 

правим  това,  като  се  обръщаме  към  Българската  академия  на 

науките, към университетите в тази държава по повод използването 

на информационни и комуникационни технологии.

Беше  подчертано  неколкократно,  че  е  необходимо доверие 

измежду избирателите в съответната IT система, която се използва, и 

в  органите,  които  управляват  изборите,  защото  при  липса  на 

доверие, независимо дали има някакъв проблем или няма проблем, 

може да се постави под въпрос легитимността на изборите. И бяха 

обсъждани основните видове атаки,  като DDOS  атаките,  фишинг 

мейлс, как да се разпознава, когато има фишинг мейлс,  фолс нюз, 

които също бяха широко разпространени в избори по света наскоро, 

знаем  за  това,  включително  необходимостта  от  обучение  на 

потребителите.

Би ми се искало да споделя няколко неща, които за мен бяха 

важни.  Господин  Венда  от  избирателната  комисия  в  Австрия, 

всъщност  от  Министерството  на  вътрешните  работи  в  Австрия, 

представи  проекта  за  нови  стандарти  за  използване  на  IT 

технологии,  които  ще  бъдат  въведени  от  Съвета  на  Европа. 

Представи историята с  първите стандарти от 2009 г.  и в  момента 

какви промени се предлагат в този документ. Знаете, че и България 

активно участва в работната група по изготвяне на този документ 

чрез нашия представител госпожа Ганчева. В случая ние видяхме в 

44



резюме  подготвени  промените  в  този  акт,  които  в  момента 

преминават през различни етапи на одобрение.

Направи ми впечатление също така опитът на Естония, като 

важното при мен по отношение на Естония е (както знаете,  те са 

първенци, започват с въвеждане на IT технологиите и електронното 

гласуване още в 2005 г.), че от 2005 до 2017 г. само една трета от 

избирателите  гласуват  по  интернет,  останалите  гласуват  чрез 

хартиени бюлетини. Интернет гласуването ползва предимно хората с 

увреждания  и  онези,  които  са  извън  страната,  но  не  и  младите. 

Оказва  се,  че  младите хора предпочитат  да  отидат на  място и да 

гласуват с хартиени бюлетини. 

С  колегите  от  Естония,  от  които  получихме  контакти,  ще 

можем  да  обменяме  добър  опит  във  връзка  и  с  предстоящия  ни 

проект с Държавната агенция „Електронно управление”.

Колеги, донесли сме и материали, включително една книжка 

на английски език за електронното гласуване в Естония, която ще ви 

предложа да преведем. 

Предлагам ви да гласуваме това. Колеги, режим на гласуване.

Гласували  13ленове  на  ЦИК:  за  –  13(Александър  Андреев,  

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

Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Метин 

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

Цанева).

Уважаеми  колеги,  бяхме  уведомени  и  за  случилото  се  в 

Холандия. Знаете, че там беше премахнато машинното гласуване и 

се  броеше  на  ръка.  Холандците  представиха  в  детайл  реалната 

ситуация  и  тя  е  много  показателна.  Гласуването  и  броенето  на 

бюлетините  се  извършва  на  ръка  от  секционната  избирателна 

комисия, след което се попълва протокол. Този протокол се въвежда 

на компютър, който е изолиран от интернет среда, както е и при нас, 

след което с флашка този резултат заедно с протоколите се пренася 

на  следващо  ниво.  При  нас  нивата  са  секционна  избирателна 

комисия, районна или общинска избирателна комисия и ЦИК, там 
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имат още едно ниво, тоест тази информация минава през три нива, 

докато стигне до Централната избирателна комисия.

Публикуват  обучителен  клип  за  това  как  се  извършва 

обработката на информацията електронно и с качване върху USB, 

при което използват компютър, който има връзки с интернет и който 

има външни изходи. Оттам журналистите казват, че тези компютри 

могат да бъдат хакнати и информацията не е сигурна. Централната 

им избирателна  комисия  се  опитва  да  обясни,  че  е  сгрешила  във 

връзка с клипа, а че компютрите са изолирани. Въпросът обаче става 

публичен, оттам политически пред парламента и оттам министърът 

на вътрешните работи, към който се намира звеното, еквивалентно 

на  централна  избирателна  комисия,  решава,  че  няма  да  има 

трансфериране на информация по линия на USB и по никакъв начин 

няма да има електронно въвеждане на информация. И на три нива 

броят ръчно бюлетините.

Колеги,  и  третото,  което  ми  направи  впечатление,  беше 

свързано  с  презентацията  на  представителя  комисионер  от 

Съединените  американски  щати  по  отношение  на  машинното 

гласуване. Това, което там ми направи впечатление, е, че в Щатите 

съществуват  две  специализирани  лаборатории  за  тестване, 

одитиране и сертифициране на различните видове машини, които се 

използват в Съединените американски щати. Там във всеки щат се 

използват  различни  машини.  Съществуват  общи  указания  като 

минимални  изисквания  и  стандарти  обаче  за  различните  видове 

машини. Тези указания са такива, с които доставчиците следва да се 

съобразят. Интернет връзката и машините отделно по отношение на 

изборите  в  Съединените  американски  щати  е  приета  за  критична 

инфраструктура, на която се обръща специално внимание.

На този фон, както и другите държави представиха подобни 

практики, аз представих онова, за което ми дадохте пълномощия, а 

именно използването  на  ИКТ технологиите  в  българския  изборен 

процес  по  отношение  на  поддръжката  на  интернет  страниците  на 

ЦИК,  РИК,  ОИК  и  електронните  пощи,  използването  на 
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електронната  система  за  одобряване  на  предпечатния  образец  на 

бюлетините,  тиража  на  бюлетините,  контрола  върху  процеса  на 

отпечатване  и  машинното  гласуване,  компютърната  обработка  на 

резултатите от изборите, експерименталното машинно преброяване 

и,  разбира  се,  очакваното  в  бъдеще  дистанционно  гласуване 

посредством интернет.  Във всички тези рубрики – знаете  – какво 

публикуваме  на  интернет  страницата,  по  какъв  начин  се  разви 

машинното гласуване.

Другият  акцент  беше  свързан  с  DDOS  атаката,  която  ние 

имахме по време на местните избори и националния референдум в 

2015 г. Разказах за мерките, предприети тогава, от една страна, по 

отношение на защита на инфраструктурата ни, а от друга страна – 

мерките, предприети от Централната избирателна комисия, така че 

да не се прекъсне изборният процес и да не се създадат затруднения. 

Колеги,  това  са  накратко  моите  впечатления  от  тази 

командировка.  Мисля,  че  това  е  една,  първата  по  рода  си,  но  от 

поредица предстоящи срещи в различни формати, тъй като бъдещето 

все  пак  е  на  информационните  и  комуникационни  технологии, 

включително  и  в  изборния  процес,  и  тези  въпроси  ще  бъдат 

актуални.

Госпожо Нейкова, имате ли да ме допълните? Нямате.

Благодаря ви, колеги. Отново казвам, материалите ще бъдат 

предоставени  в  деловодството  за  запознаване.  С  което,  колеги, 

закривам днешното заседание на Централната избирателна комисия. 

Свиквам следващото заседание в четвъртък от 10,30 ч.

(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова
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