
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 569

На 21 септември 2017 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно съвместен проект с Държавната агенция 

„Електронно управление“ и свързани доклади. 

Докладва: Йорданка Ганчева

1.а. Обсъждане на позиция относно дата за произвеждане на 

изборите за членове на  Европейския парламент.   

Докладва: Йорданка Ганчева

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 

Докладват:  Румен  Цачев,  Георги  Баханов,  

Бойчо Арнаудов, Метин Сюлейман

3.а. Доклади относно изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Иванка Грозева 

4. Доклади по писма. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Иванка  

Грозева, Владимир Пенев, Севинч Солакова,  

Камелия  Нейкова,  Таня  Цанева,  Румяна  



Сидерова,  Ивилина  Алексиева,  Цветозар  

Томов

5. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 

Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан 

Чаушев,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова, 

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков, 

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

Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Александър  Андреев, 

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Катя Иванова. 

Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  21  септември 2017 г. 

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

Доклад  относно  съвместен  проект  с  Държавната  агенция 

„Електронно управление“ и свързани доклади  - докладчик госпожа 

Ганчева;  т.  2.  Доклади  по  дела,  жалби  и  сигнали  –  докладчик 

госпожа Матева; т. 3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на 

запечатани  помещения  с  докладчици  господин  Цачев  и  господин 

Баханов;  т.  4.  Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа  Ганчева, 

госпожа  Грозева,  господин  Пенев,  госпожа  Солакова,  госпожа 

Нейкова и госпожа Цанева; и т. 5. Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 

така предложения ви дневен ред? – Виждам доста колеги. 
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Заповядайте, господин Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля 

да ме включите в т. 3 – отваряне на запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Арнаудов. 

Госпожа Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да ме включите в т. „Писма“ и ако 

дойдат  оригиналните  документи  за  промени  в  състава  на 

общинската  избирателна  комисия  –  Айтос,  евентуално  ще 

назначаваме член на комисията –  ако?!. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

допълнително ще го включим. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Имам  доклад  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В такъв случай 

включвам нова т. 3.а. – Доклади  относно  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  по  ваша 

преценка  предлагам  да  включите  обсъждане  на  позицията  на 

Централната избирателна комисия относно датата за произвеждане 

на избори за членове на Европейския парламент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Според  мен  е 

добре това да бъде нова т. 1.а., след като вие сте докладчик по т. 1. 

Включвам т. 1.а. Обсъждане  на  позиция  относно  дата  за 

произвеждане на изборите за членове на  Европейския парламент.   

Колеги, има ли други предложения? – Не виждам. 

Ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка  и  ще  помоля  госпожа 

Грозева да отчете резултата. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 
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Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Бойчо  Арнаудов,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

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

Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към точка първа, бих искала да ви 

информирам,  че  днес  по  обективни  причини  отсъстват:  госпожа 

Мусорлиева, госпожа Иванова, господин Христов, господин Ивков и 

господин Андреев. 

Господин  Баханов  ме  уведоми,  че  ще  закъснее  също  по 

обективни причини. 

Колеги, преминаваме към разглеждането на  точка първа от 

дневния ред: 

1. Доклад  относно  съвместен  проект  с  Държавната 

агенция „Електронно управление“ и свързани доклади. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

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

06-58/9 от 18 септември 2017 г.  С писмо по електронната поща е 

постъпил  Встъпителният  доклад  на  избрания  за  изпълнител  по 

Дейност  1  от  проекта  за  изграждане  и  внедряване  на  система  за 

дистанционно електронно гласуване, като докладът ни е изпратен за 

нашите бележки в срок до 21 септември 2017 г. 

Знаете,  че  вчера  ние  работно  го  обсъдихме  и  с  проект  на 

писмо, който е във вътрешната мрежа,  съм се опитала да обобщя 

бележките, които направиха всички колеги, така както беше обсъден 

на вчерашната работна среща. Ще ви моля да го погледнете, като в 

случай че съм пропуснала нещо или нещо не е изписано коректно, да 

го поправим. 

Знаете, че ние с колегата Александър Андреев присъствахме 

и  на  срещата  на  ръководния  екип  по  проекта,  за  която  бяхме 
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уведомени с писмо с вх.  № ЦИК-00-599 от 19 септември 2017 г., 

като се опитахме в оперативен порядък да предадем така както беше 

обсъден докладът вчера. 

Отделно,  докато  се  запознавате,  ще ви докладвам и вх.  № 

ЦИК-00-599/1 от 20 септември 2017 г. С това писмо по електронната 

поща сме получили информация относно предложение за плакати и 

зали за встъпителното събитие по проекта. Колеги, на срещата стана 

ясно,  че  всъщност  това  е  една  предварителна  информация  и  към 

момента  е  само  за  сведение  и  запознаване.  Допълнително  ще  ни 

бъдат изпратени повече подробности относно тези плакати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, дълъг е 

отговорът след дългото обсъждане. Моля да се запознаем в детайли. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: В т. 1 предлагам редакционна, а не 

същностна  промяна.  Вместо  „че“  да  е  „дали“:  „..  която  да 

обосновава,  че…“  да  се  замени  с:  „…която  да  обосновава  дали 

изброените държави изчерпват всички…“  Само редакционно е. 

В т. 2 някъде имаше несъответствие: все пак в тази връзка 

считаме за несъответствие… - но какво несъответствие? Примерно, 

със заданието…

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Нарочно  не  съм  го  повторила, 

защото всъщност става ясно. (Реплики.)

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не ме разбираш. 

Обясняваме  си  го,  добре,  аз  така  мисля,  пък  вие  както 

прецените. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  оперативен  порядък  си 

отбелязах, че по въпрос № 5 ще посочим как ще се приложи този 

въпрос по отношение на държавите – членки на Европейския съюз. 

Допълвам към тиретата накрая дали гласуването се извършва 

в контролирана или неконтролирана среда. 

И  по  отношение  на  въпрос  №  16  съм  си  отбелязала  от 

обсъжданията:  „Считаме,  че   този  въпрос  е  предмет  на  анализа, 
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който ще извърши изпълнителят, а не е като въпрос, който следва да 

бъде включен във въпросника“ – може би така да го формулираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И да допълним, 

че трябва да се поставят въпроси. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, трябва да се поставят въпроси за 

правните и технически стандарти на системата. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: (Без микрофон.)

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм го  включила като въпрос, 

който е отбелязан с тире накрая. Допълнила съм през какви етапи е 

минало. Това е вашият въпрос, колега Сидерова, който поставихте 

вчера. 

Към въпрос № 18 съм допълнила: Централната избирателна 

комисия предлага да бъде допълнен със следното: през какви етапи е 

преминала реализацията на системата за електронно гласуване. 

Това е вашето предложение от вчера, колега Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: (Без микрофон.)

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не можах да разбера. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Следващото,  което  не  знам  дали  е 

включено: гласуване в няколко избора наведнъж. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не,  това съм го пропуснала и ще го 

допълня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Ганчева.  Мисля,  че  имаше  още  една-две  корекции  и  да 

подлагам на гласуване. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Допълнението, което е пропуснато 

от  вчерашното  обсъждане,  е  дали  системата  е  използвана  и 

приложима  при  произвеждането  на  два  избора,  както  при  нас  се 

случи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  така  предложения  ни  отговор  с 

допълнителните  корекции,  направени  в  оперативен  порядък  и 

посочени за протокола от госпожа Ганчева, подлагам на гласуване с 

вдигане на ръка. 
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Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

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

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

Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева),  против – 

няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам докладите си 

във  връзка  с  електронното  гласуване  с  вх.  № ЦИК-07-88-5  от  19 

септември  2017  г.  Това  е  покана  за  конференция,  която  ще  се 

проведе в периода 24 – 27 октомври 2017 г. Има и превод. 

Колеги, поканата е във връзка с преписка, която е докладвана 

през м. март и тя е препратена от господин Дриза Маурер във връзка 

с конференция за електронно гласуване в Брегенц. Припомням, че тя 

беше докладвана на заседание на Централната избирателна комисия, 

изпратена  по пощите на  колегите  с  възможност да  се  включим с 

доклада. 

Вчера  пристигна  и  официалната  покана,  която  включва 

информация  относно  програмата  на  конференцията.  Има  превод, 

който се намира във вътрешната мрежа. 

Програмата  ще  включва  „Анализ  на  криптографската 

сигурност  на  системите  за  електронно  гласуване“,  „Постижения, 

погрешни  схващания  и  ограничения“,  „Нагласи,  норми  и 

предизвикателства“.  Също  така  „Нагласите  в  Канада  към  онлайн 

гласуването“,  „Промяна  на  стойностите  и  нормите“,  „Бразилската 

електронна система за гласуване“. Също така „Доверие към защита 

срещу хакерската намеса от типа атаки до блокиране на услугата“, 

„Механизъм на базата на мрежовия протокол“. 

Ще има и презентации, като конференцията ще се проведе на 

академично  ниво.   Поканени  сме  като  експерти  да  присъстваме. 
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Поканата  се  изпраща  и  с  комплимент  от  господин  Гау  Мартин 

Микале,  който  знаете,  че  е  от  Венецианската  комисия.  За  повече 

информация е посочен линк за запознаване, като конференцията ще 

бъде предшествана от докторантски колоквиум, който ще се проведе 

в предходния ден. Съгласувано с председателя на комисията и със 

счетоводството се установи, че има налични пари по параграфа. 

Колеги,  обсъдихме  в  оперативен  порядък,  че  е  добре 

участието  ни  с  оглед  изискванията  на  Изборния  кодекс  и 

въвеждането  на  електронното  гласуване  повече  членове  на 

Централната  избирателна  комисия  да  се  включат.  Към  момента 

колегите,  които проявяват  интерес,  са  госпожа Нейкова,  господин 

Сюлейман, аз, също госпожа Стефанова изявява желание.  

Колеги, предлагам да гласуваме тези колеги, които са заявени 

и  всеки  колега,  който  се  заяви,  като  разходите  са  за  сметка  на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, считам, че това е важна конференция и наистина е 

добре  да  има  повече  представители  от  страна  на  Централната 

избирателна комисия с оглед нашите ангажименти за въвеждане на 

електронно гласуване. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Тъй като  вчера,  когато  пристигна 

поканата,  обсъдихме в  рамките  на  работната  група,  която  сме по 

съвместния проект с Държавната агенция „Електронно управление“, 

ние предлагаме да  бъдат  командировани и  членовете  на  екипа  за 

управление от страна на  Централната избирателна комисия на тази 

конференция, с оглед предмета на конференцията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, гласуваме с вдигане на ръка. 

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка 1.а.:

1.а. Обсъждане на позиция относно дата за произвеждане 

на изборите за членове на  Европейския парламент.   

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЕП-04-3  от  19  септември  2017  г.,  което  е  получено  във  връзка  с 

изпратеното  от  нас  на  11  септември  –  припомням,  писмо  до 

различни  адресати  по  повод  изразяването  на  обща  българска 

позиция на Работна група „Общи въпроси“ за датата на изборите за 

членове на Европейския парламент. 

Писмото съдържа позицията на министъра на правосъдието 

по  отношение  на  този  въпрос,  като  министърът  на  правосъдието 

госпожа Цачева ни уведомява, че са съгласни с предложението на 

Централната  избирателна  комисия,  да  бъде  изразена  позиция,  че 

периодът  за  произвеждане  на  изборите  не  следва  да  съвпада  с 
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нормативно регламентиран официален празник, какъвто е Денят на 

българската просвета и култура и на славянската писменост.  Като 

изнася  допълнителни  аргументи,  че  всъщност  това  съвпада   с 

предишната позиция на българската държава. 

Предлага  като  възможен  период  за  произвеждане  на  тези 

избори да бъде 16 – 19 май  2019 г. 

Колеги, като свързан доклад, след като изразихме позицията, 

знаете, че на 12 септември пристигна писмо от Министерството на 

външните  работи,  Генерална  дирекция  „Европейски  въпроси“,  с 

което ни молят за нашата позиция в срок до 26 септември 2017  г. 

Към момента не сме запознати да са пристигали в ЦИК становища 

от  другите  органи,  до  които  изпратихме  писма,  а  именно 

Министерство на вътрешните работи,  Министерство на културата, 

Министерство  на  образованието  и  науката,  Министерство  на 

регионалното развитие и благоустройството. 

Предлагам  да  отговорим  с  едно  писмо.  Всъщност  за 

отговорите,  около  които  сме  се  обединили,  са  съгласувани  в 

оперативен порядък между колегите. Оставила съм точки в случай 

че има какво да допълним – да ми помогнете от тази гледна точка, 

като  уведомяваме  господин  Мирчев,  че  Централната  избирателна 

комисия  поддържа  изразеното  си  становище,  обективирано  в 

съответния  наш  изходящ,  а  именно,  че  периодът  на  изборите  за 

членове  на  Европейския  парламент не  следва  да  съвпада  с  важна 

дата  от  календара  на  Република  България.  Тук е  добре  да  кажем 

националният  календар.  И  съвпадението  на  датите  на  изборите  с 

официалния празник 24 май доведе до трудности при организацията 

и  произвеждането  на  изборите.  (Коментари  и  уточнения  извън 

микрофона.)

Колеги, доколкото разбирам от обсъжданията, ще добавим в 

скоби предложението на колегата Матева, като например това, че 70 

хиляди български учители бяха лишени от правото  си да гласуват, 

поради  командироването  им  във  връзка  с  провеждането  на 

зрелостните изпити, които винаги се провеждат в този период. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване този отговор с допълнението, 

направено в залата. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Продължете, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  току-що  на  мой  доклад 

беше разпределен свързан с точка първа доклад.  Докладвам ви за 

запознаване вх. № ЦИК-09-170 от 21.09.2017 г. Това е информацията 

от колегата Тихолова – експерт ИКТ, от проведената среща. 

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  запознаване.  Ще  бъде 

приложен в електронната папка на проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, за пореден път не чувам докладчика.  Хората извън 

микрофон говорят по-високо дори от хората на микрофон. 

Продължаваме със следващата точка: 

2. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, припомням, че в предходно заседание ви докладвах 

постъпила  жалба  от  упълномощен  представител  на  Коалиция  от 

партии  „Патриотичен  фронт  –  НФСБ  и  ВМРО“  във  връзка  с 

частичния избор за кмет на кметство в с. Нивянин, срещу Решение 

№ 209  на  общинската  избирателна  комисия  –  Борован,  с  което е 
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назначен съставът на една секционна избирателна комисия, която е 

определена  да  извърши  частичния  избор  за  кмет  на  кметство 

Нивянин. Входящият номер е ЧМИ-11-1 от 14 септември 2017  г. 

Всички  материали  по  тази  преписка  се  намират  във 

вътрешната мрежа, в папка с моите инициали, в подпапка „ОИК – 

Борован“, тъй като са доста. 

Припомням  също  така,  че  жалбата  не  беше  подписана  и 

окомплектована  с  необходимите  доказателства  за 

упълномощаването, поради което дадох указания в изпълнение на 

наше решение. 

И с вх. № МИ-11-15 от 18 септември 2017  г. беше изпратена 

подписана жалбата, заедно с пълномощно на лицето, което е подало 

жалбата,  подписано от Красимир Каракачанов в качеството му на 

представляващ Коалиция от партии „Патриотичен фронт – НФСБ и 

ВМРО“.  От  тази  гледна  точка  са  изправени  несъответствията  по 

жалбата и по преписката. 

След това  се свързах с  общинската  избирателна комисия в 

Борован, тъй като в самата жалба – това също го докладвах, беше 

записано, че не са могли да я подадат чрез общинската избирателна 

комисия, затова я изпращат директно до Централната избирателна 

комисия.  Свързах  се  с  председателя  на  общинската  избирателна 

комисия  –  Борован,  и  дадох  указание  да  бъде  изпратена  цялата 

преписка,  която  се  съдържа  във  връзка  с  взетото  от  общинската 

избирателна комисия обжалвано решение. 

С вх. № ЧМИ-15-79 от 19.09.2017  г. общинската избирателна 

комисия  е  изпратила  преписката,  която  също  е  във  вътрешната 

мрежа.  Тъй  като  в  тази  преписка  не  се  съдържаха  данни,  а  се 

съдържаха  само  поканата  за  консултациите  и  протоколът  от 

проведените консултации, а в жалбата се твърди, че политическата 

сила Коалиция от партии „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ не 

е била поканена на тези консултации, които се провеждат при кмета 

на община Борован за формиране състава на СИК, и в публичното 

пространство не се е съдържала информация за датата и мястото на 

12



същите,  както  има  и  твърдение,  че  на  сайта  на  общината  няма 

информация  за  тези  консултации  кога  ще  се  състоят,  което  е 

нарушение на чл. 91, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, и въз основа на 

това се прави искане да бъде отменено решението и да бъдат дадени 

указания  на  общинската  избирателна  комисия  да  назначи  отново 

състава на секционната избирателна комисия, като включи в състава 

й лице – кандидатурата на тази коалиция от партии, която се твърди, 

че е изпратена заедно с жалбата, но нито  в първата преписка, нито 

във втората има такива данни. Това докладвам само за пълнота. 

Аз  лично  извърших  проверка  на  интернет  страницата  на 

община Борован. Там има секция „Частични избори 2017 г.“ и в тази 

секция  са  качени  няколко  документа  във  връзка  с  тези  частични 

избори,  включително и поканата  за  провеждане на  консултациите 

при заместник-кмета на община Борован, които са били насрочени 

за 7 септември 2017  г., от 10,00 ч. 

Тъй като от самата интернет страница не става ясно на коя 

дата  е  публикувана  поканата  на  сайта,  се  свързах  със  заместник-

кмета на община Борован и я помолих да изпратят доказателства за 

публикуване на поканата. 

С  вх.  №  ЧМИ-06-59-1  от  20  септември  2017  г.  община 

Борован  ни  изпрати  протокол  –  констативен  протокол,  който  е 

съставен  на  1  септември  2017  г.  в  13,30  ч.  и  е  подписан  между 

длъжностно лице – специалист в ГРАО и директор ИПП-ОП, с което 

се удостоверява, че на длъжностното лице, което качва на интернет 

страницата  на  общината,  в  13,30  ч.  на  1  септември  2017  г.  е 

предадена за публикуване покана  за провеждане на консултации за 

определяне на състава на СИК № 009 за произвеждане на частични 

избори за кмет на с. Нивянин, община Борован, област Враца на 8 

октомври 2017 г. 

В  протокола  се  съдържат  данни,  че   материалите  са 

публикувани  на  1  септември  2017  г.  в  15,30  ч.  на  страницата  на 

община Борован. По тази причина са  изпълнени изискванията на чл. 

91, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, както и на наше Решение № 
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1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г., а именно т. 5 от това решение, 

според  които  денят,  часът  и  мястото  на  провеждането  на 

консултациите се съобщават публично и се публикуват на интернет 

страницата на общинската администрация не по-късно от три дни 

преди провеждането им. Припомням, че консултациите са проведени 

на 7 септември 2017 г., с което са изпълнени изискванията на закона 

и поради което ви предлагам да вземем решение, с което да оставим 

без уважение жалбата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, време за запознаване. 

Имате ли възражения, забележки, коментари? – Не виждам. 

Уважаеми  колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения 

проект на решение, моля да гласува с вдигане на ръка. . 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Цанева),  против  –  3  (Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  

Баханов).  

Уважаеми колеги, това е Решение № 4888-МИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги,  разпределена ми е жалба с  вх.  № ЧМИ-22-1 от 20 

септември 2017  г., която отново е във връзка с частичните избори за 

кмет на кметство с. Нивянин, община Борован, област Враца. Тя е 

само за сведение, тъй като е адресирана до общинската избирателна 

комисия с копие до Централната избирателна комисия. Намира се 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

В  жалбата  се  твърди,  че  е  подадена  от  лице,  което  е 

регистрирано  като  кандидат  в  частичните  избори  за  кмет  на 

кметство  Нивянин,  и  се  твърди,  че  друго  лице,  което  също  е 
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регистрирано като кандидат в тези частични избори, продължава да 

изпълнява  задълженията  си  по  трудови  правоотношения  в  детска 

градина,  с  което  се  нарушава  чл.  161  от  Изборния  кодекс  и  е 

предпоставка  и  е  предпоставка  за  нарушаване  на  чл.  182  от 

Изборния кодекс,  но няма данни каква длъжност заема това лице. 

Така  или  иначе  жалбата  е  до  общинската  избирателна  комисия, 

която е извършила регистрацията на кандидатите и би следвало да 

извърши проверка и да се произнесе, така че го докладвам в момента 

за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Матева. 

Преминаваме към разглеждането на точка трета от дневния 

ред: 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения. 

Първи докладчик е господин Цачев – заповядайте. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ЦИК-14-57  от  13.09.2017  г.  в 

Централната избирателна комисия е постъпило в оригинал искане от 

кмета  на  община  Руен  за  отваряне  на  запечатано  помещение.  По 

това искане ние сме се произнесли с наше Решение № 4883. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин Цачев. 

Следващ докладчик е господин Баханов. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви 

докладвам  вх.  № НС-05-219  от  20  септември 2019  г  –  изпратено 

писмо от  областния  управител  на  област  Благоевград,  с  което ни 

уведомява и ни изпраща съгласно наше Решение № 4822, протокол 

на  комисията,  назначена  с  негова  заповед  № 31  от  01.09.2017  г., 
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ведно със заверено копие от същата заповед, протокола за отваряне 

на запечатано помещение, в което се съхранява документацията на 

районната  избирателна  комисия  –  Благоевград,  от  изборите  за 

народни представители  и  за  Народно събрание,  произведени на  5 

октомври 2014 г., за предаване на отдел „Държавен архив“. И както 

ви казах,  заверени копия са  изпратени от заповедта  на  областния 

управител  за  назначаването  на  комисията,  и  от  протокола  за 

действията на тази комисия. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 

Следващ докладчик е господин Арнаудов – заповядайте. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 

сведение писмо от кмета на община Твърдица с вх. № ПВР-06-187 от 

20.09.2017  г., с което ни изпраща комплект от документи, съставени 

при експертизата и техническата обработка на изборните документи 

за избиране на президент и вицепрезидент на Република България 

през 2011 г.  Приложена е заповедта на кмета за сформирането на 

комисията,  протокол  от  дейността  на  комисията,  историческа 

справка в  допълнение – 1  бр.  в  копие,  инвентарен опис № 45 на 

документите  за  постоянно  запазване  –  1  бр.  в  копие,  инвентарен 

опис № 45 на документите, определени като неценни – отново 1 бр. 

копие от „Държавен архив“ – Сливен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. 

Следващ докладчик – господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  ЦИК-14-58  от  18.09.2017  г.  по 

електронната  поща  на  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило писмо от  кмета  на  община   Никола  Козлево  господин 

Ешреф Реджеб, за отваряне на запечатано помещение в сградата на 
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общинската администрация Никола Козлево,  в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведени избори и национални 

референдуми  –  описани  са  всички  избори.  Това  са  изборите  за 

президент и вицепрезидент на  републиката  – 2016 г.,  изборите за 

народни  представители  през  2017  г.,  на  26  март,   изборите  за 

общински съветници и  кметове  през  2015 г.,  референдумите през 

2016  г.,   2015  г.  и   2013  г.,  както  и  от  изборите  за  членове  на 

Европейския  парламент  от  Република  България  –  2014  г.,  с  цел 

изваждането на 2 бр. неизползвани печати, необходими за работата 

на  секционната  избирателна  комисия  в  с.  Цани  Гинчево,  при 

произвеждането  на  частичния  избор  за  кмет  на  кметство  с.  Цани 

Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен. 

Същото  писмо  е  получено  в  оригинал  в  Централната 

избирателна комисия на 20 септември т.г. 

Подобно решение вече Централната избирателна комисия 4 

приела  във  връзка  с  искането  на  кмета  на  община  Руен,  което 

колегата  Цачев  докладва  одеве,  и  в  този  смисъл  съм  подготвил 

проект на решение, който е в моята папка за днешното заседание, с 

което предлагам да разрешим отварянето на запечатано помещение, 

в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени 

избори и национални референдуми. Описани са подробно всичките 

тези избори и национални референдуми. Запечатаното помещение се 

намира в стая № 39, на втори етаж в административната сграда на 

община Никола Козлево, като достъпът до запечатаното помещение, 

в  което  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали,  да  се 

осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. 

на  Централната  избирателна  комисия, от  комисия  от  длъжностни 

лица,  определена  със  заповед  на  кмета  на  общината,  като  за 

извършените  действия  да  се  съставят  съответните  протоколи 

съобразно изискванията на т. 21 от същото решение. 

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните 

лица от общинската администрация и от съставените протоколи да 

се изпратят на  Централната избирателна комисия, като решението 
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подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез 

Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването 

му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Уважаеми  колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения 

проект на решение, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

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

Цанева), против – няма.  

Колеги, това е Решение № 4889 без абревиатура. 

Колеги, продължаваме със следващата точка: 

3.а. Доклади  относно  изплащане  на  възнаграждения  на 

ОИК. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви искане с вх. № МИ-27-166 

от 20.09.2017  г.  от общинската избирателна комисия – Видин, която 

е отправила искане за изплащане на възнаграждение за провеждане 

на  едно  заседание,  а  именно  на  12.09.2017  г.  На  заседанието  са 

присъствали  председател,  заместник-председател,  секретар  и  осем 

членове.  На  въпросното  заседание  комисията  е  прекратила 

предсрочно пълномощията на общински съветник поради настъпила 

смърт, и е обявила следващия за избран от листата на политическа 

партия „ГЕРБ“. 

Към  писмото  е  приложено  копие  от  протокол  №  76  от 

12.09.2017 г. на ОИК – Видин, и решение № 516-МИ от 12.09.2017 г. 

на общинската избирателна комисия – Видин. 
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Налице  е  контролен  лист  за  предварителна  проверка  и 

счетоводна  справка,  поради  което  ви  предлагам   да  одобрим 

изплащането  на  възнагражденията  на  ОИК  –  Видин,  за  това 

проведено заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина 

Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 

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

Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, изчерпахме и т. 3.а. от дневния ред. 

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред: 

4. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Ганчева. 

Упълномощавам госпожа Солакова да води. 

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

04-01-24 от 20 септември 2017  г.  Това е информация, която ни е 

изпратена чрез Министерството на външните работи от Постоянното 

представителство на Република България към Европейския съюз в 

Брюксел,  относно  предстоящото  посещение  на  Конференцията  на 

председателите на Европейския парламент в София, в периода 20 – 

21 ноември 2017 г. 

Колеги, докладвам го за сведение. 

Колеги, връщам на доклад отложена от предходно заседание 

по молба на колеги покана по вх. № ЦИК-07-127-1 от 15 септември 
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2017 г. Това е относно поканата за обучители на експерти за нови 

електорални технологии. Моля за вашите предложения. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  откривам 

дискусията  по  поставената  тема.  (Коментари  и  уточнения  извън 

микрофона.)

Колеги, някой иска ли думата? – Не виждам. 

Остава за сведение. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам отново отложената 

по молба на колеги преписка с вх. № ЦИК-07-109-1 от 11 септември 

2017  г. Това е поканата за наблюдение на президентските избори в 

Република Словения, със срок за регистрация 26 септември 2017 г. 

Колеги, ако има желаещи, ако не – принципно да гласуваме, 

както сме гласували и който колега иска, да се заяви.  Изборите са на 

22 октомври 2017  г.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, виждам, че до този момент 

никой  не  е  изявил  желание.  Моля  ви  да  заявите  желаещи,  за  да 

имаме командировани колеги за наблюдение. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колегата Райков се заявява. Колеги 

казват до другото заседание, освен колегата Райков. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Предложението се приема. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е 

преписка  с  вх.  № ЦИК-07-38-29  от  11  септември  2017  г.  Това  е 

преводът и е  информация относно предстоящата работна среща в 

Белгия – Брюксел, по изборните въпроси, където заедно с госпожа 

Алексиева и господин Пенев сме командировани. 

Аз  ви  докладвах,  че  по  една  от  точките  в  програмата  има 

обсъждане на две декларации, които са във връзка с информацията, 

която  ще  преминава  през  контактната  точка.  Също  така  ви 

докладвах  и  че  с  някои  колеги  в  деня,  в  който  пристигна,  сме 

обсъдили. 

По  втората  декларация  госпожа  Сидерова  имаше 

предложения. Колега Сидерова, позволявам си да кажа. Те са част от 

преписката. Номерът на преписката е ЦИК-07-38-29 от 11 септември 

2017 г. Най-накрая са декларациите. (Реплики.)

Аз ще ви кажа предложението. 

Предложението на колегата Сидерова по Формуляр 2 беше да 

отпадне  наименованието  „декларация“,  а  да  бъде  наименувано по 

друг начин – нещо като удостоверение и т.н. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Второто  приложение  е  документ, 

който се издава от Централната избирателна комисия, а органите не 

могат да дават декларация. По нашето право декларация дават само 

физическите  лица,  а  органът  удостоверява  определени  факти  – 

данни, които има при него,  водят се регистри.  Съответно тези,  за 

които той работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест, 

формулярът  да  се  нарича  „Удостоверение“   и  в  първия  ред  след 

„Ваше искане от дата удостоверявам…“, а не декларирам. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, но може да бъде и с наклонена 

черта, защото някъде могат да използват тази форма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Като допълнение 

„Удостоверение/декларация“. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре. 
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване тази позиция, която 

да бъде изразена. 

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  току-що 

направеното гласуване, ви моля да ни упълномощите с председателя 

да вземем участие по точките от дневния ред, да приемем дневния 

ред и да изразим становище в рамките на решенията и становищата 

на  Централната  избирателна  комисия,  както  и  добрите  практики, 

които са въведени по отношение на мобилните граждани или това са 

постоянно пребиваващите  –  конкретно  за  местните  избори,  които 

произведохме през 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

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

Сидерова, Севинч Солакова), против – 1 (Таня Цанева).  

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

госпожа Грозева. 
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  в  предходно 

заседание ви докладвах за запознаване. В моя папка от предходното 

заседание са качени две писма. Едното е с вх. № ЦИК-07-55. Това е 

докладвано в залата – един меморандум относно организирането на 

26-та международна конференция на Асоциацията на избирателните 

комисии  от  Европа  (ACEEEO),  която  ще  се  проведе  от  8  до  10 

ноември  2017  г.  За  запознаване.  Както  и  краткият  вариант  като 

календар за запознаване и за предложения. 

Писмата  са  в  моята  папка  за  предишното  заседание.  Само 

двете  преписки  са  публикувани  в  предходното  заседание.  Това  е 

фактически календарът. Евентуално ако има предложения, мнения за 

изразяване. Знаете, че след предходното заседание се състоя среща с 

управителя на спечелилата фирма по организацията. Бяха уточнени 

някои неща и съответно смятам да движим нещата по предложения 

график от фирмата. 

Докладвам ви го за сведение и ако има някакви забележки от 

ваша страна, няма пречки това да бъде променено. Така се разбрахме 

с управителя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря, госпожо Грозева. Включително и затова, че  ръководихте 

тази среща. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин 

Пенев. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  за  сведение 

писмо с вх. № ЧМИ-06-54/5 от 5 септември 2017 г. Писмото е от 

старши експерт в Дирекция „АПИО“ на община Червен бряг и касае 

информацията,  свързана с броя на населението в кметство Сухаче 

във  връзка  с  предстоящите  частични  избори.  Информацията  е 

своевременно публикувана на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия. 

Следващият ми доклад е във връзка с преписка с вх. № ЦИК-

00-581 от 31 август 2017 г. Това е във връзка с направено искане от 
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„Такси-С-Експрес“  АД  за  издаване  на  референция  във  връзка  с 

приключилия  с  Централната  избирателна  комисия  договор  за 

обслужване.  Знаете,  че  преписката  беше докладвана  на  предишно 

заседание  на  Централната  избирателна  комисия  и  с  протоколно 

решение  решихме  да  удовлетворим  искането  на  изпълнителя  по 

договора,  като  издадем  референция  за  добро  изпълнение  на 

договора. 

В  днешното  заседание  под  номера  на  преписката  в  моята 

папка е качен текстът на референцията. Моля да се запознаете и ако 

няма  възражения,  да  одобрим  издаването  на  референция  с 

посоченото съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли забележки, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който  е  съгласен  да  одобрим  издаването  на 

референция с този текст, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

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

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

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  докладвам  ви  за 

сведение вх. № ЧМИ-06-58-2, № ЧМИ-06-58-3 и № ЧМИ-06-58-4 от 

20 и 21 септември 2017 г.  от общини с информация за сключени 

договори  с  Печатницата  на  БНБ  за  отпечатване  на  хартиени 

бюлетини. 

За сведение, както ви казах. 

Докладвам ли вх. № ЧМИ-26-11 от 20 септември 2017  г. – 

писмо от „Демакс Ди Пи Ай“ АД – по електронната поща е писмото, 

с което ни уведомяват за адреса, на който ще се достъпва системата 
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за електронно управление на бюлетини. Предлагам ви да изпратим 

до  общинските  избирателни  комисии  за  частичните  избори  на  8 

октомври  2017  г.  тази  информация,  за  да  сме  сигурни,  че  ще  са 

предприети предварително действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува с вдигане 

на ръка.  

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

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

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

Предложението се приема. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам за сведение вх. № ЧМИ-

06-57-4  от  19  септември  2017  г.,  №  ЧМИ-06-57-3  също  от  19 

септември  2017  г.  –  информация  във  връзка  с  Част  ІІ  на 

избирателния списък, че няма такива граждани, които да са вписани. 

За частичните избори отново става въпрос. 

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  публикувана  докладна 

записка от господин Николай Желязков, който замества директора 

на Дирекция „Администрация“, с вх. № ЦИК-09-167 от 20 септември 

2017 г. Той предлага създаването на електронна пощенска кутия и 

издаване на пропуск за достъп до сградата на Народното събрание, 

предоставяне  на достъп до вътрешната мрежа,  на мобилен апарат 

със СИМ-карта и изработване на визитки за новоназначения колега 

от администрацията Иван Владимиров Владимиров. 

Предлагам да одобрим направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е 

съгласен с това предложение, моля да гласува. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
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Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  

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

Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги,  с  вх.  №  ЧМИ-00-31  от  20  септември  2017  г.  ви 

докладвам писмо от  „Информационно обслужване“ АД, постъпило 

по електронната поща в ЦИК, относно извършване на проверка дали 

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

отговарят на изискванията на чл. 413 от Изборния кодекс. 

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Няма  несъответствия  при 

извършване  на  проверката.  И  както  на  предходно  заседание 

гласувахме, ви информирам, че писмото до Печатницата на БНБ и до 

„Информационно обслужване“ АД беше изпратено незабавно, след 

като се върна тази проверка. 

Докладвам ви с вх. № ЦИК-09-168 от 20 септември 2017 г. 

докладна  записка  от  Николай Желязков  за  директор  на  Дирекция 

„Администрация“, относно проект на договор с Британски съвет – 

клон  България,  за  обучение  по  английски  език  в  Централната 

избирателна комисия. 

Колеги,  както  знаете,  имаме  протоколно  решение  да 

продължи  обучението  на  групите  по  английски  език,  което  беше 

провеждано  през  2015  и  2016   г.  от  Британския  съвет.  Виждате 

докладната записка – тя е съгласувана и с госпожа Герасимова за 

главен  счетоводител,  че  по  бюджета  на  Централната  избирателна 

комисия има налични средства за покриване на разходите, така че ви 

предлагам да одобрим проекта на договора,  той да бъде сключен, 

както и да упълномощим председателя на Централната избирателна 

комисия, която заедно с госпожа Герасимова да подпишат договора 

с Британския съвет. 
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Към договора ще бъде изготвен и списък на колегите, които 

ще бъдат включени в двете групи. Двете групи общо ще са от 14 

души, като за четирима колеги все още не е ясно в коя от групите ще 

бъдат включени, тъй като те се включват за първи път и ще стане 

ясно след като попълнят онлайн теста и преценката бъде направена 

от обучителите. И ще бъде изготвен окончателният списък. Мисля, 

че всички знаят кой в коя група е. Групите продължават в същия 

състав, с изключение на тези четирима колеги, които ще се включат 

впоследствие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване одобряването на договора. 

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Предложението се приема. 

Продължаваме  със  следващ  докладчик  госпожа  Цанева  – 

заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 

Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-09-169  от  21  септември  2017  г.  е 

постъпила докладна записка от главния юрисконсулт на комисията 

Николай  Желязков,  който  ни  информира,  че  сме  получили  ново 

удостоверение от Столична община, с което вече имаме възможност 

да  подпишем  договора,  тъй  като  задължението  е  под  1  %  от 

годишния общ оборот, с фирма „ОК-Супер транс“ АД, която фирма 

беше спечелила  и  обществената  поръчка.  Договорът  е  изготвен  и 

можем вече днес да го подпишем. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, днес ще 

подпишем този договор. 

Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам вх.  № 

НС-06-171 от 20 септември 2017 г.  от кмета на община Ямбол,  с 

което ни изпращат копие от заповед на кмета, протокол във връзка с 

отворено  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 

материали. Помещението е било отворено поради преписка с МВР – 

Ямбол. За сведение. 

С  вх.  № ЦИК-07-110  сме  получили по  електронната  поща 

писмо от неправителствената организация „Доброволците“ от Гана. 

Както си спомняте, докладвах преди известно време получено от тях 

писмо  за  провеждане  на  обучение  в  Централната  избирателна 

комисия на България. 

Отговорът ни беше, че ние такива обучения не провеждаме, 

но  естествено  не  възразяваме,  ако  желаят  да  дойдат  в  България, 

бихме направили среща с тях. И в отговор на това наше писмо те 

поставят  въпроса  дали  е  удобно  за  Централната  избирателна 

комисия в първите дни на м. октомври да направим среща. Ако не, 

да им предложим удобни за нас дати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  потвърждаването  на  това,  че  тези 

дати са удобни. 

Който е съгласен, моля да гласува. 

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

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

Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 

– няма.  

Предложението се приема. 
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Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-100-4 – писмо от 

Централната избирателна комисия на Грузия, с което ни благодари, 

че  ще  участваме  като  наблюдатели  в  предстоящите  общински 

избори. И ни информират за цената на хотела, тъй като единият от 

наблюдателите  ще  бъде  на  разноски  на  комисията.  Сумата  е  100 

щатски долара, което е в рамките на командировъчните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Цанева. 

Следващ докладчик е госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка  с  вх.  №  НС-06-169   от  20  септември  2017  г.  –  писмо 

подписано от секретаря на община Руен, с което ни уведомяват, че 

са изпълнили наше Решение № 4883-МИ/ПВР/НС/НР и въз основа 

на  искане,  което  е  от  Министерството  на  вътрешните  работи  – 

Областната дирекция на МВР в гр. Бургас, са отворили помещение, 

за да предадат два оригинални избирателни списъка за извършване 

на  проверка  от  районното  управление.  Списъците  са  от  изборите 

през 2015 г. за общински съветници и кметове – І и ІІ тур. 

Към  писмото  са  приложили  протокола,  който  се  изисква 

според нашето решение за отваряне на помещението, заповедта за 

определяне на комисия, копие от писмото на ОД на МВР, както и 

копие от приемо-предавателния протокол между общината и МВР. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Сидерова. 

Следващ докладчик съм аз. 

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  участие  на  партньор  по 

договор - „Информационно обслужване“ АД, в обществена поръчка, 

в рамките на вчерашния ден се наложи издаването на актуализирано 

удостоверение  затова,  че  „Информационно  обслужване“  АД  е 

изпълнител по договор № 14 от 06.08.2015 г. за разработване на нова 
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версия на интернет страницата на ЦИК и подсайтовете  на РИК и 

ОИК. 

Затова, колеги, ви моля за последващо одобрение на писмо с 

изх.  № ЦИК-00-602 от  вчерашна дата,  с  приложено към писмото 

актуализирано удостоверение. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  

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

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

И колеги, последен докладчик за днес е господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 

Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-597  от  19 

септември 2017  г. Случаят с това писмо е малко по-особен и затова 

ще бъда по-обстоятелствен. 

Писмото е  покана  до Централната  избирателна  комисия  за 

участие в Деня на правото да знам. Поканени сме да бъдем гости в 

Литературен клуб „Перото“ в НДК – София, от Фондация „Програма 

Достъп до Информация“. Там ще се проведе 15-тата церемония по 

връчване  на  награди  за  принос  в  областта  на  свободата  на 

информация  по  повод  Международния  ден  „Правото  да  знам“. 

(Реплики.) 

Няма да ви губя времето, ако мисля, че има въпрос, който е 

редно комисията внимателно да обсъди. Следва да потвърдим своето 

участие съгласно тази покана до 26 септември 2017 г. 

Сега  ще  отворя  една  скоба  и  ще  кажа,  че  формалното  ми 

предложение  ще  бъде  да  потвърдим  участието  си,  като  дотогава 

изясним и всички детайли относно причината за това участие. 
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От името на „Програма Достъп до Информация“ в писмото 

ни  се  съобщава,  че  Централната  избирателна  комисия  е  сред 

номинираните  в  категорията  „Най-абсурден  –  смешен  случай  за 

достъп  до  информация  или  решение  по  заявление  за  достъп  до 

информация“.  На  самата  тази  среща  ще  бъдат  раздадени  четири 

награди  за  принос  в  областта  на  свободата  на  информация и  две 

антинагради. Подозирам, че става дума за номинация по отношение 

на антинаградите. 

Сега искам да ви запозная с конкретния случай. Най-важните 

документи  по  него  съм  качил  във  вътрешната  мрежа,  но  ще  го 

разкажа съвсем накратко. Преди това обаче нека да кажа откъде идва 

номинацията. 

Номинацията  е  направена  от  господин  Юлиян  Чолаков, 

представляващ  „Сдружение  за   оптимизиране  на  правосъдието  и 

администрацията  – СОПА“.  Самата  публикация е  публикувана на 

електронния адрес, който ни е изпратен, но аз ще я прочета – тя не е 

много дълга. (Реплики.)

Добре, може би да я кача във вътрешната мрежа, тъй като аз 

не успях да го направя или пък от самия сайт. Имате заглавието на 

сайта. Но е свързана с искане със заявление по Закона за достъп до 

обществена  информация  от  СОПА  до  Централната  избирателна 

комисия, което е направено на 3 юли 2017 г. Това заявление съдържа 

четири точки, в които исканията са да се предостави информация за 

органа,  институцията  или  дружеството,  извършващи  фактическа 

проверка  в  Националния  регистър  на  населението,  относно 

обстоятелството дали избирателите, респективно гласоподавателите, 

имат настоящ адрес в съответна местна територия през последните 

шест  месеца  преди  насрочването  на  изборите  за  общински 

съветници и кметове или местен референдум. Това е първото искане. 

Второто искане е: Дали, на коя дата и от кого е извършена 

проверката за уседналост… (Реплики.) Да го пропусна? 

Аз не искам сега да се произнасяме. Опитвам се, колеги, да 

помогна.  Ако  считате,  че  няма  нужда  да  разкажа  в  подробности 
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случая,  кажете.  Но  според  мен  ние  трябва  да  вземем  позиция, 

представител на ЦИК трябва да отиде на тази среща и да защити 

позицията  на  Централната  избирателна  комисия  на  нея.  Това  е 

формалното ми предложение към комисията. Действително, ако не 

искате да ви запознавам, да направя формалното си предложение и 

да не говоря повече. Кажете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов, 

продължете, за да припомните ситуацията. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това се опитвам да направя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Накратко. 

Въпросите са четири и отговора, който сме изпратили, за да можем 

ние да знаем и какво ще представим като позиция на Централната 

избирателна комисия, ако решим. 

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Още  на  следващия  ден  сме  избрали 

комисия, която да подготви проект за отговор, който да бъде внесен 

в  залата.  Членове  на  комисията  са  били  трима  служители  на 

администрацията на ЦИК: госпожа Красимира Манолова, господин 

Николай Желязков и госпожа Милена Радославова. (Реплики.)

Ако искате, запознайте се от текстовете, които съм качил. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

(Продължителни коментари и уточнения извън микрофона.)

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Правя  формалното  предложение  да 

гласуваме  дали  Централната  избирателна  комисия  да  приеме 

поканата за участие или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че всички съумяхме да се запознаем с приложените материали във 

вътрешната мрежа. Чухме и предложението на господин Томов при 

доклада. 

Първи, който се заяви за изказване, беше госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Аз  не  подкрепям  предложението  на  колегата  Томов  да 

изпратим представител на Централната избирателна комисия, който 

да  дава  обяснения  и  да  защитава  позицията  на  комисията.  Както 
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всички виждате  от  документите,  които са  качени във  вътрешната 

мрежа, по постъпилото искане Централната избирателна комисия е 

действала съобразно закона. Изпратила е отговор и е препратила към 

компетентните  органи  писмото  със  заявлението  за  достъп  до 

информация, за да предоставят тази информация, която се съдържа 

при тези компетентни органи. 

Централната  избирателна  комисия,  освен  че  е  действала 

съобразно закона, считам и много пъти сме обсъждали този въпрос, 

че не следва да се появява на всяко събитие, което се организира по 

повод или без повод, за да оправдава своите действия. Действията й 

са  публични,  протоколите  са  публични,  заседанията  са  публични. 

Всеки може да се запознае с мотивите за решението на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Втори заявил се беше госпожа Сидерова – заповядайте. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  подкрепям  изцяло  казаното  от 

колегата  Матева.  Както  виждам,  форматът  на  това  мероприятие е 

публично тумба-лумба. Точно така е. Една програма, организирана, 

за да си направят някаква гавра с някои институции, за съжаление, 

без да са прочели законовите норми. 

Изцяло подкрепям, че не сме длъжни да се оправдаваме. А и 

никой няма да ни даде възможност. Само ще изпадне човекът, който 

ще  оправдава,  в  смешната  позиция.  Когато  започнеш  да  се 

оправдаваш, вече има едно на ум в подсъзнанието на тези, които те 

слушат, че ти си виновен, затова се оправдаваш. И никой от тоя тип 

хора с  тоя тип обществени нагласи не  те  слушат и  не  желаят  да 

прочетат здравата логика или да чуят това, което се говори насреща. 

За  съжаление,  само  фактът  в  коя  от  рубриките  сме 

номинирани,  означава,  че  хората,  които  го  организират,  не  знаят 

закона. Росица Матева обясни защо не го знаят и какво не знаят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Господин Томов, заповядайте за реплика. 
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ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Колега  Сидерова,  приемайки,  че  е 

възможно някой да иска да си прави гавра с институцията,  аз ще 

кажа  само,  че  възможностите  да  се  направи  такава  гавра  рязко 

нарастват,  ако  институцията  не  изпрати  свой  представител. 

(Реплики.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Ще ползвате ли дуплика? – Не. 

Уважаеми колеги, чухме становище да присъства там член на 

Централната избирателна комисия, чухме и обратното становище. 

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение от 

господин Томов. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  предложението  на  господин 

Томов, моля да гласува с вдигане на ръка. 

Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 2 (Ивилина Алексиева-

Робинсън, Цветозар  Томов),  против  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 

Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  

Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).  

Колеги, не се прие това предложение. 

Колеги, и още един доклад, ако ми позволите. 

Нашите  юрисконсулти  са  съумели  да  изготвят   и  да 

съгласуват  заповедта  за  моето командироване извън страната,  във 

време, в което госпожа Мусорлиева е в отпуск, поради което ви моля 

да упълномощим госпожа Солакова да подпише заповедта за моето 

командироване сега в Брюксел. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  

Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
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Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  

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

Предложението се приема. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  заседание  на  26  септември  2017  г., 

вторник,  от  10,30  ч.  То  ще  бъде  председателствано  от  госпожа 

Мусорлиева. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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