
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 565 

На 5 септември 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад във връзка с конференцията в Букурещ – AWEB.
Докладва: Росица Матева

2. Проект за решение за определяне чрез жребий на поредните 
номера  в  бюлетините  на  партиите,  регистрирани  в  Централната 
избирателна  комисия  за  участие  в  частични  избори  за  кметове, 
насрочени на 8 октомври  2017 г. 

Докладва: Александър Андреев
3. Проект на решение относно промяна в ОИК – Айтос. 

Докладва: Александър Андреев
4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Докладват:  Александър  Андреев,  
Румен Цачев

5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК. 

Докладва: Александър Андреев
6. Доклади по писма.  

Докладват:  Камелия  Нейкова,  
Йорданка  Ганчева,  Александър 



Андреев,  Севинч  Солакова,  Таня 
Цанева

7. Разни. 
Докладват:  Ивилина  Алексиева,  
Владимир Пенев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 

Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Владимир 

Пенев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, 

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Таня 

Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил 

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман  и  Румяна  Стоева-

Сидерова. 

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

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  добър  ден!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната 

избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  5 септември 2017 г. 

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

Доклад във връзка с конференцията в Букурещ – AWEB – докладчик 

госпожа Матева; т. 2. Проект на решение за определяне чрез жребий 

на  поредните  номера  в  бюлетините  на  партиите,  регистрирани  в 

Централната избирателна комисия за участие в частични избори за 

кметове,  насрочени  на  8 октомври  2017 г.  –  докладчик  господин 

Андреев. Колеги, предлагам ви тези две точки да бъдат сменени като 
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поредност. Проектът на решение беше поставен като точка втора с 

оглед на това, че беше възможно жребият да продължи по-дълго и 

оттам  и  технологичното  време  за  подготовката  на  проекта  на 

решение  –  виждам,  че  не  възразявате;  т.  3.  Проект  на  решение 

относно промяна в  ОИК – Айтос с  докладчик господин Андреев, 

която да стане т. 2, а т. 1 да стане т. 3; т. 4. Доклади относно искания 

за  отваряне  на  запечатани  помещения  –  докладчик  господин 

Андреев;  т.  5.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения  на  ОИК  –  докладчик  господин  Андреев;  т.  6. 

Доклади по писма – докладчици госпожа Нейкова, госпожа Ганчева, 

господин Андреев, госпожа Солакова; т. 7 -  Разни, в която аз ще 

взема отношение.  

Уважаеми  колеги,  имате  ли  предложения  за  изменение  и 

допълнение   в  така  предложения  ви  дневен  ред?  -   Първи  беше 

господин Пенев – заповядайте. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Ако може да ме включите в т. „Разни“, 

госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Пенев. 

Господин Цачев, заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Моля да ме включите в т. 4 – отваряне на 

запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Цачев. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

госпожо Цанева. 

Не виждам други желаещи. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Режим на гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, започваме с разглеждането на точка втора от дневния 

ред: 

2.  Проект  за  решение  за  определяне  чрез  жребий  на 

поредните  номера  в  бюлетините  на  партиите,  регистрирани  в 

Централната избирателна комисия за участие в частични избори 

за кметове, насрочени на 8 октомври  2017 г. 

Заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги,  както знаете, 

въз основа на нашето протоколно решение от 1 септември 2017  г., 

днес  в  10  ч.  в  Централната  избирателна  комисия  беше  теглен 

жребият  на  партиите,  регистрирани  в  Централната  избирателна 

комисия за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 8 

октомври 2017  г. 

Регистрирани  са  10  партии.  Жребият  беше  теглен  в 

присъствието на членовете на Централната избирателна комисия и 

на представители на електронните медии. 

Предлагам ви да приемем проекта, който се намира в моята 

папка  за  днешното  заседание  с  №  4858  –  решение,  с  което 

определяме  поредните  номера  за  изписване  в  бюлетината  на 

партиите,  които  са  регистрирани  в  Централната  избирателна 

комисия за участие в частичните избори за кметове, насрочени за 8 

октомври  2017   г.,  така  както  са  изписани,  съгласно  тегления 

жребий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 

Колеги, имате ли коментари? – Не виждам. 
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

решение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4881-МИ. 

Продължаваме с точка трета: 

3. Проект на решение относно промяна в ОИК – Айтос, 

област Бургас. 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  постъпило  е 

писмо от общинската избирателна комисия – Айтос, с вх. №  МИ-15-

325 от 04.09.2017 г.,  с  което ни изпращат молбата  в оригинал на 

Татяна  Танева  Стойкова,  като  член  на  общинската  избирателна 

комисия,  с  която  тя  е  подала  своята  оставка.  Във  връзка  с  това 

предлагам да приемем решение, с което да освободим като член на 

общинската  избирателна  комисия  –  Айтос,  област  Бургас,  Татяна 

Танева Стойкова и анулираме издаденото й удостоверение. 

И с оглед насрочените за 8 октомври 2017 г. избори в община 

Айтос  –  за  кмет  на  кметство,  съм  подготвил  и  писмо,  което  да 

изпратим  до  политическата  сила  с  молба  да  предложат  друг 

кандидат  за  член  на  общинската  избирателна  комисия,  когото  да 

назначим, за да може ОИК – Айтос, да работи в пълен състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Първо подлагам на гласуване така предложения ни проект на 

решение. 

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

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

Колеги, това е Решение № 4882-МИ/НР. 

И колеги, подлагам на гласуване предложеното ни писмо. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа: 

1.  Доклад  във  връзка  с  конференцията  в  Букурещ  – 

AWEB. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги,  както  знаете,  от  31  август  до  2  септември 2017  г. 

беше проведено Третото общо събрание на Световната асоциация на 

избирателните комисии в Букурещ. Ние с колегата Сюлейман бяхме 

командировани да участваме в това общо събрание. 

Така  както  ви  докладвахме,  бяха  одобрени  промените  в 

Устава  на  Асоциацията.  Бяха  докладвани  финансовите  отчети  за 

предходните години в периода 2015 – 2016 г. Знаете, че тези общи 

събрания  се  провеждат  на  период  от  две  години,  така  че  беше 

одобрен отчетът за изпълнението на бюджета за тези две години. 

В  рамките  на  обсъждането  на  бюджета  за  следващия 

двегодишен  период  беше  поставен  на  обсъждане  и  въпросът  за 
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изплащането  на  членския  внос  от  членовете  на  Асоциацията. 

Отделно от това във връзка с изменението и във Устава…

Измененията в Устава включваха това, че ще бъдат избирани 

вече  държавите  –  членки  да  участват  в  органите,  които  са  за 

управление  на  тази  асоциация,  а  не  поименно  членове,  които 

представляват  съответните  избирателни  комисии  от  различните 

държави.  Във  връзка  с  това  като  заместник-председател  на 

Асоциацията  беше  избрана  Индия,  което  означава,  че  след  две 

години четвъртото общо събрание ще бъде в Индия. 

Другото, което беше направено: знаете, че в измененията на 

Устава беше предложено и го приехме,  избирането на членове на 

изпълнителния  съвет  да  става  на  териториален  принцип  според 

разпределението по континенти на членовете. На Европа  се падаха 

трима членове да бъдат избрани в изпълнителното бюро, тъй като от 

21  членове  на  изпълнителния съвет,  по право  влизат  генералният 

секретар,  страната  –  учредителка,  страната  –  домакин,  така  че  за 

Европа оставаха три места. И с радост смятам, че и вие ще приемете, 

че България беше избрана за член на Изпълнителния съвет. Ние с 

колегата Сюлейман проведохме сондажи с останалите участници от 

Европа,  така  че  от  Европа  бяха  избрани  България,  Хърватия  и 

Албания  за  членове  на  Изпълнителния  съвет  за  следващите  две 

години. И можете да видите това в папка във вътрешната мрежа – 

третият файл отгоре-надолу показва резултата от гласуването. 

В  този  модул  най-напред  бяхме  разделени  по  континенти. 

Проведохме  обсъждания,  направихме  предложенията  и  накрая  се 

събрахме всички членове отново, за да ги гласуваме. Виждате кои са 

избрани от Африка, от Америка, от Азия, от Европа и от Океания. 

Другото, което обсъждахме: беше предложено да се гласува 

една резолюция за трансформация на Асоциацията. Но тъй като тази 

резолюция като текст предварително не беше изпратена на страните 

– членки,  на участниците в конференцията,  и там беше раздадена 

само  на  английски  език,  имаше  доста  възражения  от  членовете, 

които бяха на място и на които говоримият език беше различен от 
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английския,  така  че  в  крайна  сметка  тази  резолюция  се  прие  по 

принцип. Тя е качена във вътрешната мрежа и на английски, и на 

български език. Последният файл е резолюцията на български език – 

дадох я вчера за превод. 

Най-същественото предложение във връзка с тази резолюция 

е да се обърне генералният секретар към правителствата на всички 

държави  –  членки,  за  да  може  нашата  асоциация  да  стане 

междуправителствена  такава,  а  не  само  между  органите  за 

произвеждането на избори. 

В  крайна  сметка  решението  на  конференцията  беше  тази 

резолюция  да  се  приеме  по  принцип,  като  всички  държави,  ако 

преценят,  да  съгласуват  текста  на  резолюцията  със  съответните 

правителства. И ако имат забележки към нея, да ги изразят писмено 

и  да  ги  изпратят  на  Генералния  секретар  по  седалището  на 

Асоциацията, както знаете, в Корея. 

Моето  предложение  е,  ако  желаете,  да  изпратим текста  на 

резолюцията  на  Министерския  съвет  с  молба  за  изразяване  на 

мнение и становище във връзка с изменението на тази резолюция, 

след  което  вече  ние  да  вземем  решение  дали  имаме  някакви 

конкретни писмени забележки към текста на резолюцията. 

Ако искате, можете да се запознаете с текста. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 

госпожа Матева. 

Да, продължете. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, запознахте се с резолюцията. 

Имам още едно предложение за гласуване. Само да приключа 

накратко   с  доклада  за  следващите  дни,  защото  това  беше  през 

първия ден, в който беше проведено общото събрание. 

През следващите два дни беше конференция, на която, както 

знаете  от  дневния  ред,  доста  от  държавите  –  членки представиха 

начини  на  гласуване  при  тях  чрез  използване  на  машини  и 

електронно  гласуване.  Знаете,  че  всъщност  основно  с  машини  се 
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гласува в Бразилия, Индия, Еквадор, Корея,  така че от страните – 

членки на Асоциацията от Европа, беше интересно, че например в 

Португалия гласуват  и с  хартиена бюлетина,  и по интернет,  и по 

пощата.  Казвам  го  като  любопитен  факт  с  оглед  предвиденото 

евентуално гласуване при нас. 

Има  още  други  подробности.  Донесли  сме  материали,  но 

смятам да не ви занимавам с тях в момента. 

Второто ми предложение всъщност е да качим все пак едно 

съобщение на нашата страница с тези снимки, които съм качила във 

вътрешната  мрежа:  с  генералния  секретар  на  Асоциацията  и  с 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия  на  Румъния, 

която беше домакин и ще председателства в следващите две години. 

Да  пуснем  кратко  съобщение,  че  сме  участвали  в  това  общо 

събрание и България е избрана за член на Изпълнителния съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря, госпожо Матева. 

По този повод заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  С  оглед  и  допълнението  на 

доклада на колегата Матева, бяха ли гласувани промените в Устава – 

такива каквито сме ги одобрили? 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Да,  такива  каквито  сме  ги  одобрили. 

Тука нямаше проблеми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да благодаря на 

представителите  на  Централната  избирателна  комисия,   които  са 

действали  в  рамките  на  мандата,  даден  им  от  Централната 

избирателна комисия и са положили усилия ние да станем и членове 

на изпълнителното бюро. 

Уважаеми  колеги,  ще  подложа  на  гласуване  единствено 

писмото  до  Министерския  съвет  по  предложението  на  госпожа 

Матева за становище относно предложението тази организация да се 

трансформира  в  междуправителствена  международна  организация, 

доколкото  за  съобщенията  след  такива  събития  ние  имаме  общо 

9



протоколно решение.  Съобщения  и  изпращане  на  информация  до 

медиите. 

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение.  Този  път  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка.  Моля 

госпожа Грозева да брои. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Много  се  извинявам,  че  забравих  да 

кажа, но с почти всички членове на избирателни комисии от Европа 

сме провели разговори във връзка с нашата конференция. Поканили 

сме ги отново да присъстват, но те знаеха и ще присъстват на нашата 

конференция. Дали тези членове или други представители на тези 

страни ще присъстват на нашата конференция. И господин Шолноки 

също каза,  че  през  м.  ноември ще се  видим на  конференцията  в 

София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

4.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  ще  бъда 

съвсем кратък. 

Постъпило е  писмо с  вх.  № НС-06-160 от  29.08.2017 г.  от 

община  Бургас,  с  което  ни  изпращат  протокола  за  отваряне  на 

10



запечатано помещение. Отварянето е във връзка с извършването на 

проверка от страна на органите на Министерството на вътрешните 

работи – ОД на МВР – Бургас. 

Докладвам ви го за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МР-14-2  от 

04.09.2017 г. в Централната избирателна комисия е получено искане 

от кмета на община „Родопи“ за отваряне на запечатано помещение, 

в което се съхраняват книжа от проведения национален референдум 

през  2013  г.,  както  и  от  проведен  там  в  с.  Ягодово,  местен 

референдум през  2012 г. 

Искането е  за  отваряне  на  това  запечатано  помещение във 

връзка с предаване на книжата от местния референдум на Държавна 

агенция „Архиви“. Референдумът е проведен на 29.07.2012  г., като 

петгодишният  срок  за  съхранение  е  изтекъл  и  общината 

своевременно  реагира  във  връзка  със  задължението  да  предаде 

подлежащите на съхранение книжа. 

Централната избирателна комисия обаче не е органът, който 

разрешава отваряне на запечатаното помещение. Знаем, че съгласно 

чл. 287 Централната избирателна комисия разрешава отварянето на 

помещенията, но в които се съдържат изборни книжа и материали от 

произведени избори. 

Затова предлагам да изпратим на кмета на община „Родопи“ 

писмо, в което да укажем, че компетентността за отваряне на това 

помещение  е  негова,  след  което  той  да  извърши  необходимите 

действия по предаването на книжата на „Държавен архив“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
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Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

Предложението се приема. 

Продължете, господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Уважаеми колеги,  с  вх.  № НС-06-161  от 

04.09.2017  г.  е  получено  писмо с  приложен протокол  към него  и 

заповед на кмета на район „Южен“,  община Пловдив,  с  което ни 

уведомява, че е отворено запечатано помещение, в което съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за народни представители 

през  2017  г.,  с  цел  изваждане  на  избирателен  списък,  списък  на 

заличените  лица  и  други  документи,  във  връзка  с  образувана 

преписка от разследващите органи от Първо районно управление – 

Пловдив,  като  тези  документи  са  предадени  във  връзка  с  тази 

образувана  преписка,  след  което  помещението  е  запечатано  по 

надлежния ред. 

За сведение го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев. 

Продължаваме  с  точка  пета  -  Доклади относно  искания  за 

изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК.  Докладчик  е  господин 

Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нямам доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, оказа се, че точка пета от дневния ни ред не е актуална. 

Продължаваме с точка шеста: 

6. Доклади по писма.  

Първи докладчик е госпожа Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 
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Колеги, с вх. № ЦИК-00-542/1 от 05 септември 2017  г. сме 

получили  по  електронната  поща  на  ЦИК  покана  за  участие  в 

безплатен  семинар  с  доц.  д-р  Андрей  Александров,  на  тема 

„Актуални промени в трудовото законодателство“. Ще се проведе на 

27 септември 2017 г. от 14,00 ч. Семинарът е безплатен онлайн. 

Предлагам ви писмото да бъде предоставено на директора на 

Дирекция  „Администрация“  за  преценка  относно  участие  в  този 

семинар. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги? – Не възразяваме. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  както  ви  докладвах  в 

предходното заседание, във връзка с писмо с вх. № ЦИК-00-545 от 

28 юли 2017 г., на председателя на  Държавна агенция „Електронно 

управление“,  с  което  беше  поискана  информация  от  Централната 

избирателна комисия за състоянието на информационните ресурси. 

Тази  от  вас,  които  бяха  на  заседанието,  си  спомнят  вероятно  за 

обсъжданията. С останалите колеги, надявам се е проведен разговор, 

тъй като е изпратено по електронната поща на всички писмото на 

Държавната  агенция  „Електронно  управление“,  становището  на 

нашия главен юрисконсулт господин Желязков и табличните форми 

на информацията, която се иска. Припомням, че тя е за придобити 

активи за периода на първото полугодие на 2017  г., това, което се 

предвижда  да  бъде  придобито  до  средата  на  2018  г.,  както  и 

информация  с  каква  деловодна  система  оперира  Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам ви тази информация да бъде предоставена. Ако е 

необходимо,  отново  ще  повторя  аргументите  си  от  предходното 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  много  се 

извинявам, че ще ви отнема малко време, защото този въпрос е бил 
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обсъждан  в  мое  отсъствие.  Просто  искам  да  си  кажа  моите 

аргументи – съвсем кратки аргументи защо съм против. 

На пръв поглед това, което искат – казвам на пръв поглед – е 

безобидно. Така да го кажем – безобидно. 

Струва  ми  се  обаче,  че  първо,  Централната  избирателна 

комисия като независим орган по принцип не би следвало да създава 

практика  да  предоставя  на  която  и да  е  агенция,  която  е  част  от 

изпълнителната власт – и това е ясно за всички и безпрекословно – 

каквито и да било… Не би трябвало да има даже този тип разговори 

и питания. Аз действително мисля така. 

Това  на  първо  място.  Това  най-малкото  създава  практика. 

Само казвам. 

Нямам конспиративни планове или нещо в главата си. Просто 

смятам,  че  разделението  на  властите  и  нашата  позиция  като 

независим държавен орган не позволяват дори да влизаме в такива 

отношения – било то безобидни или не толкова безобидни. 

Това първо. 

И на второ място считам – нека не звучи също като упрек към 

някой друг органи или нещо, но считам, че тази практика би могла 

след това да се използва по някакъв начин – действително го мисля, 

като  пътека,  начин  без  да  бъдем  питани,  да  бъдат  обработвани, 

искани,  взимани  определени  неща.  Това  е  мое  мнение.  Не  сте 

длъжни разбира се, в никакъв случай да се съобразявате с него. 

Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

И двете вдигнахте ръце едновременно. Заповядайте, госпожо 

Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  моето  предложение  да 

предоставим  конкретно  поисканата  информация,  е  във  връзка  с 

прилагането  на  Закона  за  електронното  управление,  тъй  като  аз 

доста подробно изчетох и решението на Министерския съвет, което 

е във връзка с въвеждане на електронното управление и електронен 

документооборот между институциите. 
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Законът  за  електронното  управление  урежда  дейността  на 

административните органи при работа с електронни документи. Той 

се прилага и по отношение на дейността на лицата, осъществяващи 

публични функции и на организациите,  предоставящи обществени 

услуги, доколкото в закон не е предвидено друго. 

Според  Допълнителните  разпоредби  на  закона  -  §  1, 

административен орган е органът, който принадлежи към системата 

на  изпълнителната  власт.  Дотук  безспорно  ние  не  сме  в  тази 

категория. Както и всеки носител на административни правомощия, 

овластен въз основа на закон. 

Точка 11 от този параграф пък дава дефиниция какво е лица, 

осъществяващи публични функции, и сред изброените лица, между 

които нотариуси, съдебни изпълнители и т.н., са възложителите по 

чл. 5, ал. 2-4 от Закона за обществените поръчки, където попада и 

Централната  избирателна  комисия,  което  предполага,  че  ще  има 

електронен  документооборот  по  отношение  на  обществените 

поръчки. 

Така че моето предложение няма нищо общо с правомощията 

на Централната  избирателна комисия по Изборния кодекс,  където 

ясно е казано по какъв начин се получават и се изпращат документи, 

и предимно хартиеният носител се прилага. Аргументите ми са въз 

основа на тези разпоредби на Закона за електронното управление, а 

не въз основа на Закона за администрацията,  под разпоредбите на 

който не попадаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Това беше реплика. И вие имате реплика, предполагам, към 

госпожа Мусорлиева. След това на вас ще дам правото на дуплика. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  в  допълнение  на  това,  което  каза 

колегата  Нейкова  само  ще  кажа,  че  да,  Централната  избирателна 

комисия би следвало да е независим, но държавен орган. В крайна 

сметка този орган съществува в държавата и не може да не влиза във 

взаимоотношения с други държавни органи във връзка с изпълнение 
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на неговите  задължения.  Включително и по Изборния кодекс ние 

вече  имаме  задължение  да  провеждаме  експеримент  за 

дистанционно  електронно  гласуване.  Как  ще  стане  това  без  да 

разменяме електронни документи с други държавни органи, питам 

аз,  като  най-малкото  дори  и  преди  това  разменяме  електронни 

документи  с  Министерството  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството,  ползвайки  достъпа  до  информацията  от  база 

данни „ГРАО“, например. По същия начин изпращаме информация в 

Министерството  на  финансите  във  връзка  с  изпълнението  на 

бюджета  по  електронен  път.  Това  отново  е  документооборот  по 

електронен път. С Министерството на външните работи - по същия 

начин.  И то все  в  изпълнение на нашите правомощия.  И това  по 

никакъв начин не ни поставя във връзка на подчинение и контрол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте за дуплика. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Смятам,  че  и  двете  реплики 

потвърждават  моето  становище  и  ще  ви  кажа  защо.  Наистина  го 

мисля – изслушах ги внимателно. 

Първо, по репликата на госпожа Камелия Нейкова с цялото 

ми  уважение  и  с  наистина  огромното  ми  уважение  към  нея.  Тя 

наистина изчита всичко много подробно и го разнищва. Но считам, 

че разсъждението на основание на това, което прочете, е различно. 

Просто така мисля. 

Ние  не  просто  сме  създадени  на  основание  на  Изборния 

кодекс,  но  и  изборните  правила  в  най-сериозна  държавническа 

степен  са  в  Конституцията  на  Република  България.  Това  първо. 

Тоест, ни считам, че това което прочете на основание на закон – там 

изкарано  в  кавички,  е  нещото,  което  дава  основание  ние  да  се 

прикачим към тази процедура. Това първо. 

Към госпожа Матева.  Абсолютно права  сте.  Както е  текъл 

досега документооборотът ни, по същия начин ще продължи да тече. 

Нищо не налага – пак ви казвам – да влезем в пътека, в която сме 

задължени  да  предоставяме  каквото  и  да  било  на  база  на 
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деловодната система. Подозирам, че ще има такива опити да го кажа 

–  пак  в  скоби,  без  конспиративност.  Ще  има  такива  опити  в 

изборите,  които стават все по-тежки и по-тежки с всяка изминала 

година и вие го знаете. И просто съм против даване на такъв път, на 

такъв карт бланш по този начин. 

Както досега е текъл документооборотът, така ще продължи 

и  да  тече.  Съжалявам,  че  не  съм  имала  наистина  възможност  да 

изчета  други разпоредби -  и законови, и подзаконови нормативни 

актове,  които  ни  дават  пълни права  онлайн да  работим  както  си 

искаме, с който орган искаме. Просто целият оборот вече е онлайн. 

Не  е  необходими  да  си  слагаме  подписите  на  Централната 

избирателна комисия, гласувайки в момента, под такова нещо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, позволете ми една гледна точка.  Ще дам 

думата и на вас, госпожо Солакова. Позволете ми една гледна точка. 

Ние  знаем,  че  през  2015  г.  по  време  на  изборите  нашата 

интернет  страница,  която  е  елемент  на  информационна  система, 

разработвана и поддържана от „Информационно обслужване“ АД по 

силата на договор между ЦИК и „Информационно обслужване“ АД, 

пострада от DDOS атака. 

Отвъд това на различни форуми и в различни формати ние 

знаем, че хакерски атаки, DDOS атаки, фолс нюз и други такива все 

по-често  заплашват,  застрашават  изборите  не  само  като  резултат, 

който накрая се публикува и калкулира, но и целия процес, в който 

процес  органите  за  управление  на  избори  събират  данни, 

включително чувствителни лични данни за отделни лица. 

В  този  смисъл  –  може би ще ме упрекнете,  че  съм много 

консервативна, но бидейки много консервативна считам, че нашата 

деловодна система като име и номер на версия плюс изградените ни 

информационни  системи  с  тяхното:  хардуер,  системен  софтуер, 

комуникационно оборудване, плюс лицензите за системния софтуер 

и бази данни и внедрените приложни системи е информация, която 

Централната избирателна комисия не би следвало да предоставя по 
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служебен  път  на  другите  администрации.  Не защото  предполагам 

недобросъвестност,  а  защото  зная,  че  институциите  се  правят  за 

хора,  но в  институциите  работят  хора.  Тоест,  институциите са  от 

хора.  И  колкото  повече  лица  имат  достъп  до  тази  информация, 

толкова по-лесно би било хакването по време на избори. 

Аз не считам, че преди избори би имало някакъв проблем, но 

по време на  избори,  така  че  да  постави Централната  избирателна 

комисия дори в невъзможност да изпълнява функциите си. 

След като премислих, това беше моят основен аргумент да 

бъда категорично против. 

Заповядайте. (Реплики.)

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ами  колкото  трябва,  госпожо 

Грозева. 

Да допълня с едно изречение госпожа председателката, която 

междувпрочем е учила това,  както знаете и има такова специално 

образование.  От  дилетантската  ми  позиция  относно  компютри  и 

компютърни технологии обаче искам да допълня с това, че с оглед 

спецификата  на  органа  е  и  спецификата  на  нашата  деловодна 

система. И през нея се съмнявам, че всички данни са такива, които 

да бъдат предоставени, както тя каза.  И ние нямаме втора такава, 

т.е. всичко минава през нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  съм  имала 

възможност вече да изразя становище, но днес ще си позволя с оглед 

и  на  новите  неща,  които  успях  да  прегледам  във  връзка  с 

изпратените материали. 

Становището  на  колегата  главен  юрисконсулт  считам  за 

непълно, половинчато и много схематично, дотолкова доколкото не 

можеш  да  се  опреш  само  на  дефиниции  в  Допълнителните 

разпоредби, без да си се запознал – а специално в този случай това е 

страшно  задължително  и  при  един  от  моите  доклади  аз  ви  бях 
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докладвала с какви други допълнителни документи съм се запознала 

и съм ги върнала после в деловодството. 

Необходимо е да се запознаем с мотивите и целите на този 

закон,  когато  е  приеман.  Със  стенограмите  от  обсъжданията  при 

приемането  на  първо  гласуване  с  принципните  положения. 

Включително в момента с Решение № 357 от 29 юни 2017 г. В тази 

част  стенографският  протокол  от  заседанието  на  Министерския 

съвет е изключително богат и предоставя достатъчно аргументи ЗА 

или ПРОТИВ изразяваното становища, що се касае до задължението 

на Централната избирателна комисия да предостави такива данни. 

Във  всички  случаи  –  пак  казвам,  включително  и 

управленската  програма на правителството,   приета през лятото – 

може би в началото на август,  с посочените приоритети и цели в 

областта на електронното управление – всички тези доводи, наред с 

разпоредбите от Закона за електронно управление, от Глава първа – 

Общи положения, във връзка с еднократното събиране и  създаване 

на данни, служебното уведомяване, автоматизираното предоставяне, 

задължения  при  идентификация,  единно  време,  което  трябва  да 

спазват  всички  органи  означава,  че  трябва  да  бъдем  много 

внимателни,  независимо  дали  в  момента  тази  информация,  която 

предоставяме, ни се струва съвсем безобидна. Може би точно това 

употреби някой от преди мен изказалите се. 

Всичко  това  навежда  на  идеята,  че  ние  трябва  да  знаем  с 

каква  цел  се  прилага  този  закон.  Целта  е  на  първо  място  да  се 

удовлетворят  гражданите  при  предоставянето  на  услуги  на 

гражданите.  На  второ  място,  да  се  удовлетворят  изискванията  за 

предоставяне на услуги на бизнеса. На трето място идва превод на 

информация – автоматизиран обмен между администрациите. 

При  всички  случаи,  тъй  като  Централната  избирателна 

комисия не предоставя услуги  по  смисъла на тези услуги, които 

предоставят другите администрации и  най-вече от изпълнителната 

власт,  считам,  че  Централната  избирателна  комисия  по  никакъв 

начин  не  попада  в  кръга  на  задължените  субекти  да  имат  един-
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единен  обмен,  електронен  обмен  на  такава  информация.  Ние  не 

следва да сме в една обща такава база, защото ние, първо, никога 

няма  да  се  съгласим  да  ползваме  информация  от  първичните 

администратори, които един път са събрали тази информация. 

Когато  регистрираме  партии  или  коалиции,  ние  не 

предоставяме  тази  услуга.  Това  е  един  специален,  много  строг 

режим  и  в  случая  става  въпрос  да  имаш  –  да,  при  условие  на 

обвързана  компетентност  като  регистърно  производство,  но  пир 

предоставени документи, т.е. и при положени усилия от субектите, 

които ще участват в политическия процес и ще формират органите и 

ще изпълняват държавното управление. 

Точно защото сме държавен орган, считам, че Централната 

избирателна комисия трябва много внимателно и много сериозно да 

премисли  по  въпроса  доколко  е  задължена  и  каква  информация 

трябва  да  обменя с  останалите  администрации,  които ще бъдат  в 

тази система на електронен обмен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други  желаещи  за  изказване?  –  Заповядайте,  госпожо 

Нейкова. 

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  искам  само  да  припомня  за 

практиката на Централната избирателна комисия, като вземам повод 

от  изказването  на  колегата  Солакова.  Мисля,  че  беше  преди  не 

повече  от  месец.  Централната  избирателна  комисия  със  свое 

протоколно решение изпрати отговор по две или три запитвания на 

граждани,  които  искаха  информация  от  Централната  избирателна 

комисия.  И  в  нашите  отговори  е  посочено,  че  подаването  на 

заявление  за  гласуване  извън  страната  по  електронен  път, 

представлява  административна  услуга,  предоставена  на 

избирателите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Други? (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Заповядайте, госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, аз считам, че не 

следва отговорът да се подлага в момента на гласуване, тъй като сте 

го  обсъждали  очевидно  в  петък.  Има  колеги,  които  са  изразили 

становище  по  него,  а  в  момента  са  в  отпуск.  Ние,  които  не  сме 

присъствали по едни или други причини, сега изразяваме становище. 

Смятам, че трябва да се подложи на гласуване,  когато присъстват 

поне две трети от колегите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Напълно подкрепям това предложение. 

Колеги, други? – Заповядайте, госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В тон с това, което казват колегите, 

е  редно  да  се  подложи  на  гласуване,  след  като  е  обсъждано  в 

останалата част почти, която не е била. Действително така смятам, 

но както решите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  заповядайте, 

госпожо Матева. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Госпожо  Мусорлиева,  вие  поддържате  ли  да  гласуваме  в 

момента или не възразявате да отложим? 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  си  казах  мнението,  госпожо 

председател,  че ако е  събрано становището на останалите колеги, 

както  казват  колегите  в  петък…  Но  ако  се  прави  опит  да  ни 

противопоставите с госпожа Матева, оттеглям си предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в такъв 

случай госпожа Мусорлиева с оглед цялата Централна избирателна 

комисия да може да изрази становище, оттегля своето предложение, 

ще отложим, колеги. (Реплики.)

Уважаеми колеги, преминаваме към следващия докладчик – 

госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-00- 

3 от 4 септември 2017 г. Това е писмо, което сме получили в рамките 
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на последния ад хок механизъм. Знаете, че аз, госпожа Алексиева, 

госпожа Матева и госпожа Сидерова сме работната група по този ад 

хок механизъм. 

Информират ни, че във връзка с предстоящо обсъждане на 

датата  за  провеждане  на  изборите  за  Европейски  парламент  през 

2019  г.,  са информирани неформално… Прощавайте,  информират 

ни  от  Постоянното  представителство  на  Република  България  в 

Брюксел  –  от  естонското  председателство,  че  въпросът  ще  бъде 

поставен  за  обсъждане  на  Работната  група   „Общи  въпроси“  на 

Съвета,  като  точка  „Разни“,  вероятно  на  29  септември  т.г. 

Делегацията  на  Белгия  предварително  е  сигнализирала,  че 

определянето на периода в началото на м. юни като обичайно, не би 

било приемливо за тях от гледна точка на националния им календар. 

И по предварителна информация на някои от държавите – членки 

естонското правителство се ориентира към периода 23 – 26 май 2019 

г., като най-приемлив. 

Във  връзка  с  това  молят  и  отчитайки  ситуацията,  в  която 

България беше поставена при определяне на датите за провеждане 

на  европейските  избори  през  2014  г.,  а  именно  едностранна 

декларация на Република България, която бе приета като допълнение 

към  решение  на  Съвета,  в  което  се  заявява,  че  съвпадението  на 

датите на изборите с големи национални празници, какъвто е Денят 

на  славянската  писменост,  би  довело  до  понижаване  на 

избирателната  активност,  да  се  изрази  своевременно  приемане  и 

изявяване на българската позиция по този въпрос. 

Колеги,  аз  ще моля всички да се запознаем и след като го 

обсъдим  –  има  още  време  до  29-ти  септември,  да  обсъдим  и  да 

изразим  координирано естествено  позицията  си  по  този  въпрос  с 

другите органи, които са под ад хок механизма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  да  прегледаме  органите, 

които  са  адресирани  и  да  поискаме  изрично  становище.  Ако  се 
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сещате, през 2013 г. единствено Централната избирателна комисия 

изрази становище, което след това беше възприето като становище 

на Република България и тази резерва е изтъкната. Може би много 

да държим и твърдо да отстояваме позицията този път изборите да 

бъдат произведени не в период, в който в Република България не е 

много удачен като такъв, както беше през 2014 г. И отсега между 

органите да има съгласуване на кой период да се спрем, за да може 

всички  своевременно  да  изразят  становище  и  да  можем  да 

подкрепяме. Началото на юни, например, на мен ми изглежда един 

добър период.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Първо  благодаря  на  госпожа 

Ганчева, че сведе до знанието ни това писмо. Подкрепям колегата 

Солакова.  Категорично  се  противопоставям  на  най-големия 

славянски празник, който тръгва от България – 24 и 25 май – това да 

бъде дата за избори. Не мога да не го кажа за протокола. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, благодаря за този доклад и за изказаните 

становища. За следващото заседание ще подготвим и ще гласуваме 

искането  за  изрично  становище  от  другите  органи  по  ад  хок 

механизма, заедно с изразяване на нашата позиция. 

Продължете, госпожо Ганчева. 

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

06-58/5  от  5  септември  2017   г.  Това  е  писмо,  получено  по 

електронната поща, препратено от госпожа Манолова, във  връзка с 

изпълнението  на  съвместния  ни  проект  с  Държавна  агенция 

„Електронно  управление“,  а  именно  Дейност  1  по  проекта 

„Изграждане  и  внедряване  на  пилотна  система  за  дистанционно 

електронно  гласуване“  във  връзка  с  избран  изпълнител  в 
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процедурата, за което ви докладвах на предходно заседание. Беше на 

мой доклад. 

„На обществена поръчка с предмет „Проучване и анализ на 

добрите  практики  за  дистанционно  електронно  гласуване“  и 

провеждане  на  три  симулации  на  дистанционно  електронно 

гласуване, по която ЦИК е партньор, ви молим да ни предоставите 

следната  информация  във  връзка  със  сключване  на  договор  за 

възлагане  и  изпълнение  на  обществена  поръчка  с  горепосочения 

предмет,  а  именно,  искат  се  данни  за  партньор,  адрес  за 

кореспонденция, лице за контакт, имейл, факс, телефон.“

Това  е  от  госпожа  Мартина  Митрева  –  младши  експерт  в 

Дирекция „Обществени поръчки“ в Държавна агенция „Електронно 

управление“. 

Колеги,  ние  успяхме  в  оперативен  порядък  с  госпожа 

Нейкова  и  господин  Андреев,  да  я  обсъдим.  Както  и  госпожа 

Манолова  ни  запозна,  че  като  лице  за  контакт  от  страна  на 

Държавната агенция „Електронно управление“ ще бъде координатор 

по проекта госпожа Силвия Митева. 

Вие знаете, че във връзка с проведените срещи и разговори 

между  двете  страни,  сме  постигнали  мнение,  че  ще  се  приеме 

работата чрез двама експерти: един от ЦИК и един от Държавната 

агенция „Електронно управление“.  И ние колегите  се  обединихме 

около мнението, че това трябва да е госпожа Красимира Манолова. 

Като  естествено  официалните  факсове  и  имейли  –  това  да  е  на 

Централната  избирателна комисия.  Както знаете,  всички дейности 

стават със санкцията на Централната избирателна комисия. 

Ще ви моля, госпожо председател, да подложите на гласуване 

това,  като  във  връзка  с  това,  че  и  в  проекта  на  договора,  и  в 

споразумението  и  в  договора  по  проекта  лицето  експерт  от  ЦИК 

трябва  да  бъде  определено  със  заповед,  да  възложим на  госпожа 

Манолова  да  провери  необходимостта  от  такава  изрична  заповед, 

тъй  като  съгласно   заповед  на  председателя  на  Централната 

избирателна комисия № 67 от 02.06.2017 г. има възложени функции 
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във връзка с отчитане изпълнението  на дейностите и самия проект, 

но да се провери тази необходимост. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Подлагам на гласуване така направените предложения. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, позволете ми един бърз свързан доклад. 

Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка  е 

публикуван  файл  от  212  страници,  наречен  Voting  Methods  Final 

New. На служебния си имейл, колеги и ще препратя сега на имейла 

на ЦИК, съм получила това изследване на Избирателната комисия на 

Индия  заедно  с  Международния  институт  за  демокрация  и 

управление  на  избори,  за  методите  на  гласуване  в  света.  Това  е 

информация,  която  си  спомняте,  че  Централната  избирателна 

комисия на Индия събираше от всички държави, включително и от 

България. 

Докладвам  го  в  момента  за  сведение  и  запознаване.  Ако 

преценим,  можем  да  я  предоставим  на  Държавната  агенция 

„Електронно управление“, тъй като тук са ясни, видими различните 

видове методи на гласуване, включително и електронно. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми  колеги,  с  оглед  на  разговорите  в  неформален 

порядък  решихме,  че  тази  книжка  ще  служи  за  целите  на  ЦИК, 

доколкото  е  създадена  служебно  по  информация,  събирана  от 

централни избирателни комисии. 

Колеги,  подлагам на  гласуване извършването  на  превод на 

тази книжка на български език. 
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Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. 

Колеги, само за сведение връщам на доклад вх. № ЦИК-07-82 

от 20.07.2017 г. Това е покана от Република Киргизстан. Никой от 

колегите не се е заявил. Докладвам с оглед коректност на доклада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 

Следващ  докладчик  по  писма  е  господин  Андреев  – 

заповядайте. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,   на  първо 

място бих искал да ви докладвам докладна записка от директора на 

Дирекция „Администрация“ към Централната избирателна комисия 

госпожа Манолова, в която във връзка с поисканата информация с 

оглед това да следим по отношение на електронното дистанционно 

гласуване  публикациите,  които  излизат  в  медиите  и  съответно 

изявленията, които се дават във връзка с това, да съберем оферта от 

Българската  телеграфна  агенция  за  пресклипинг  на  всичките  тези 

съобщения,  които  да  получаваме  в  Централната  избирателна 

комисия. 

Постъпило  е  предложението  от  Българската  телеграфна 

агенция, като са дадени две възможни оферти като цени. Едната е по 

отношение на периода от четири месеца до края на 2017 г., а другата 

е  за  шест  месеца,  което  припокрива  една  част  и  от  2018  г.,  като 

разликата е съвсем малка. 
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Във връзка  с  това  моето предложение е  да гласуваме и да 

сключим  договор  с  Българската  телеграфна  агенция  за 

осъществяване на пресклипинг, свързан с проекта  за  дистанционно 

електронно гласуване за шест месеца, след което вече да преценим 

дали  той  да  бъде  удължен  с  оглед  на  експерименталното 

дистанционно електронно гласуване до края на годината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

коментари? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

  

 Господин  Андреев,  продължете.  Упълномощавам  госпожа 

Мусорлиева да води. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, връщам отново 

на доклад постъпилата покана от Централната избирателна комисия 

на  Република  Молдова  за  организиране  честването  на  20-тата 

годишнина от функциониране на Централната избирателна комисия 

в  Република  Молдова,  която  е  назначена  през  1997  г.  с  приетия 

Изборен кодекс. 

Мероприятието ще се проведе на 16 - 17 октомври 2017 г. и е 

организирано в сътрудничество с Центъра за непрекъснато обучение 

по  въпроси  за  изборите  с  подкрепата  на  ПРООН  –  Молдова. 

Работните езици на конференцията са румънски, руски и английски, 

като  Централната  избирателна  комисия  на  Република  Молдова 

поема разходите за  три нощувки,  местен транспорт и храна за до 

двама  представители.  Остава  реално  покриването  само  на 

транспорта, който е за полета до Молдова. Отделно от това по-късно 
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ще  бъде  изпратена  и  самата  програма  и  ще  бъдат  дадени 

допълнителни указания във връзка с логистичното осигуряване на 

събитието. 

Докладвал съм поканата на 10 и на 24 август 2017 г., но тъй 

като  крайната  дата  за  потвърждаване  на  участието  е  8  септември 

2017 г., отново го внасям на доклад с оглед евентуално Централната 

избирателна  комисия  да  вземе  решение  дали  да  участва  в  това 

мероприятие със свои представители. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги,  предлагам във връзка  с  внесения  отново 

доклад да бъде гласувано двама представители на ЦИК да участват в 

конференцията  на  16  и  17  октомври  2017  г.,  като  това  да  бъдат 

колегата Мусорлиева и колегата Стефанова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги?  –  Подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Режим на гласуване. 

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

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-

Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  

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

Предложението се приема. 

Благодаря ви, господин Андреев. 

Следващ докладчик е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  само  за  сведение  ще  ви 

докладвам вх. № ЧМИ-06-54/1, същия номер с индекс 2, индекс 3 и 

индекс  4 – всичките от 4 септември 2017 г. Това са писма от община 

Руен, община Борован, община Бяла и община Никола Козлево, с 

информация  за  образувани  секции  във  връзка  с  насрочените 

частични избори на 8 октомври 2017 г. и броя на избирателите. 
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Във  връзка  с  това  във  вътрешната  мрежа  се  намира  един 

проект на писмо до кметовете на общини, с копие до общинските 

избирателни комисии, с напомняне на задължението за образуване 

на  секциите  и  изпращане  на  информация  в  ЦИК  за  броя  на 

избирателите,  както  и  информация  за  лицата  за  контакт  от 

Печатницата на БНБ, с които да се свържат, за да могат да заявят 

съответния брой бюлетини за отпечатване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, ще подложа на гласуване така направеното 

предложение, ведно с предложението принципно да решим, когато 

съберем  информацията  от  кметовете  на  общини  за  секциите, 

техните адреси и броя на избирателите, да  публикуваме, както се 

изисква по закон, тази информация на нашата интернет страница. 

Колеги, гласуваме с вдигане на ръка. 

Който е съгласен, моля да гласува.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги,  по  електронната  поща  с  вх.  №  МИ-15-326  от 

05.09.2017 г. сме получили съобщение от общинската избирателна 

комисия – Смядово,  област Шумен,  с  което ни уведомяват,  че  са 

прекратени  с  тяхно  Решение  №  175  от  4  септември  2017  г., 

предсрочно пълномощията на кмета на кметство Бял Бряг, община 

Смядово, поради настъпила смърт на лицето. 

Както казах в началото, получили сме това по електронната 

поща. Не сме получили в оригинал съответните документи и мисля, 

че  очаквайки  документите,  можем  да  направим  и  справка  в  ГД 
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„ГРАО“ относно числеността на населението на това кметство Бял 

Бряг. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Оттеглям предложението за справка в ГД „ГРАО“, тъй като 

току-що проверихме в базата данни и населението е под изискуемия 

минимум. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Информацията е само за сведение. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: При това положение, колеги, предлагам  да 

изпратим писмо до кмета на община Смядово и до председателя на 

Общинския съвет – Смядово, с което да дадем съответните указания 

да бъде назначен кмет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: С копие до ОИК. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Владимир  Пенев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към разглеждането на: 

7. Разни. 

В тази точка имаме двама докладчици – аз и господин Пенев. 

Колеги, позволете ми аз да направя своите доклади. 

Първо  ви  предлагам  да  вземем  принципното  решение  в 

съответните срокове да публикуваме стандартните съобщения, които 

да изпратим до медиите, а именно съобщение относно крайния срок, 

в който печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят 

едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни 

коалиции и инициативни комитети, които регистрират кандидати за 
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предстоящите местни избори на 8 октомври 2017 г., а също така за 

крайния срок за подаване на документи в общинската избирателна 

комисия за регистрация, както и за крайния срок за предоставяне на 

кандидатите  и  кандидатските  листи  в  общинската  избирателна 

комисия. 

Колеги, подлагам на гласуване. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Владимир  Пенев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

На второ място,  колеги,  нека да гласуваме изпращането на 

покана за  Международната  конференция и до  Министерството  на 

външните работи, както и до вицепремиерите. 

Колеги, режим на гласуване. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Владимир  Пенев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  На  11  септември  ще  бъде  на  работа 

Протоколът  на  Народното  събрание.  Предлагам  да  се  свържем  с 

поканените институции, с протокола, за да проверят календарите им 

и да имаме потвърждение кои от поканените ще присъстват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева, но считам, че това е лична работа на председателя 

на Централната избирателна комисия. 
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И  във  връзка  с  това,  колеги,  ви  информирам,  че  днес  ще 

проведа в 15 ч. лична среща с президента на републиката, на която 

ще го поканя лично да участва и да отправи приветствено слово към 

Централната избирателна комисия. След което предстои моя лична 

среща с  господин Главчев,  господин Борисов и  господин Велчев. 

Надявам се на тяхното съдействие и участие в този конференция с 

приветствено слово. (Реплики.)

Уважаеми  колеги,  преди  малко  получих  съобщение  от 

администрацията  във  връзка  с  писмото,  което  сме  изпратили  до 

Агенцията  за  обществени  поръчки  –  молба  от  Агенцията  за 

обществени поръчки за разяснения по писмото. Отговорът е почти 

готов,  но  молят  за  разяснение  по  писмото,  което  сме  изпратили. 

Нека да упълномощим госпожа Нейкова… (Реплики.)

Колеги,  имаме  председатели   членове  на  тази  комисия. 

Колеги, моля председателят и членовете да осъществят връзка с цел 

извършване на съответното разяснение. 

Колеги, мисля, че това бяха докладите от мен. 

Заповядайте, господин Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  днес  както  предварително 

знаете, беше насрочена среща в Центъра за градска мобилност, на 

която от страна на Централната избирателна комисия присъствахме 

аз и заместник-председателят Мария Мусорлиева. 

Постигнахме  принципно  съгласие  по  поставените  от  нас 

въпроси,  както  по  отношение  на  договора  на  седемте  места  за 

служебен абонамент – евентуално за промяна в неговия срок, така и 

по някои въпроси във връзка с другия договор за трите безплатни 

места. Във връзка с това обаче е необходимо по електронната поща 

да отправим едно искане за извършване на посоченото изменение в 

срока на договора и затова ви моля сега да одобрите с протоколно 

решение  изпращането  на  такова  писмо,  за  да  може  да  стартира 

процедурата  по  изготвянето  на  анекс  и  неговото  подписване. 
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Разбира се,  след изготвянето  на  анекса,  той ще бъде  докладван в 

залата, за да бъде одобрен от Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направеното предложение от господин 

Пенев. 

Режим на гласуване. 

Гласували  12  членове  на  ЦИК:  за  –  12  (Владимир  Пенев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Колеги,  свиквам следващото заседание следващата седмица 

на 12 септември 2017 г., вторник, от 10,30 ч. колеги, по този повод 

ви моля да имате предвид, че е възможно свикването на извънредно 

заседание  на  комисията,  от  една  страна,  а  от  друга  страна, 

упълномощавам  госпожа  Мусорлиева  с  пълния  обем  права  на 

представляващ  Централната  избирателна  комисия  в  този  период, 

доколкото аз ще бъда в служебна командировка във Варшава. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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