ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 578
На 24 октомври 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно АСЕЕЕО.
Докладва: Иванка Грозева
2. Доклади относно: участие в честване на двадесетата
годишнина от постоянното функциониране на Централната
избирателна комисия в Република Молдова; участие на наблюдатели
на ЦИК в местните избори в Грузия; участие на наблюдатели в
изборите за президент на Словения.
Докладват: Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева;
Таня Цанева, Бойко Арнаудов; Ивайло Ивков, Мартин
Райков.
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Мария Бойкинова
4. Доклад относно искане за отваряне на запечатано
помещение.
Докладва: Кристина Стефанова
5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Мария Бойкинова, Ерхан Чаушев
6. Доклади по писма.
Докладват: Севинч Солакова, Иванка Грозева,
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Бойчо Арнаудов, Таня Цанева, Румяна Сидерова,
Ерхан Чаушев
7. Разни.
Докладва: Таня Цанева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Владимир Пенев, Цветозар Томов, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейман, Росица Матева.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Мария Мусорлиева – заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклад относно АСЕЕЕО. Докладчик – госпожа Грозева.
2. Доклад относно участие в честването на двадесетата
годишнина от постоянното функциониране на Централната
избирателна комисия в Република Молдова. Докладчик – госпожа
Стефанова. Вероятно госпожа Мусорлиева ще допълни.
3. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчик – госпожа
Бойкинова.
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани

3
помещения. Докладчик – госпожа Стефанова.
5. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК. Докладчик – госпожа Бойкинова.
6. Доклади по писма с докладчици госпожа Солакова,
госпожа Грозева.
7. Разни с докладчик госпожа Цанева.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Първи беше господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в точката доклади по писма и заедно с госпожа
Цанева – във втора точка, доклад относно участие като наблюдатели
на местните избори в Грузия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам
госпожа Цанева и господин Арнаудов.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За доклад като наблюдатели на
президентските избори в Словения – Ивков, Райков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах. Колеги,
в тази връзка ще ви помоля само след един доклад по точка 2 да
преминем към друга точка и да се връщаме на доклад по точка 2, за
да не са един след друг.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаема госпожо председател,
може ли да ме включите с нова точка – доклад относно проект с
Държавната агенция „Електронно управление”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще
бъде нова точка 5а. Записах, госпожо Стефанова.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в точката доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Цанева. Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: В шеста точка – доклади по писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Христов. Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви,
господин Чаушев.
Не виждам други предложения. Колеги, ще гласуваме с
вдигане на ръка.
Който е съгласен с така предложения и допълнен дневен ред,
моля да гласува. Моля госпожа Грозева за отчете резултата.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред позволете ми няколко доклада.
На първо място, по обективни причини от днешното
заседание отсъстват: госпожа Матева, госпожа Ганчева, госпожа
Нейкова, господин Андреев, господин Пенев, господин Сюлейман и
господин Томов.
На второ място, колеги, във вътрешната мрежа с вх. № ЧМИ01-41 от 23 октомври 2017 г. е публикувано писмо от
администрацията на президента на републиката, с което приложено
ни е изпратен препис от Указ № 212 от 20 октомври 2017 г. на
президента на републиката, с който указ президентът насрочва
частичен избор за кмет на кметство Брест, община Гулянци, област
Плевен, на 18 февруари 2018 г.
На второ място, в „Държавен вестник” бл. 84 от 20 октомври
2017 г. е обнародван Указ № 201 на президента на Република
България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Средище, община Кайнарджа, област Силистра, на 18 февруари 2018
г.
И, колеги, във вътрешната мрежа е публикуван протоколът от
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работната среща между Централната избирателна комисия,
Държавната агенция „Електронно управление” и изпълнителя по
Дейност 1 от съвместния ни проект, която се проведе на 19 октомври
2017 г.
Докладите ми, колеги, са за сведение.
Преминаваме към точка първа от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Грозева.
Точка 1. Доклад относно АСЕЕЕО.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, много моля да влезете във
вътрешната мрежа в папка „АСЕЕЕО” са подредени абсолютно
всички дейности, които ние утвърдихме във връзка с организацията
и провеждането на 26-ата конференция на АСЕЕЕО. Остана само да
утвърдим протоколните подаръци. Те ви бяха представени. Както
знаете, България е известна със своята българска бродерия, с
хубавите си вина и с розовото си масло. Така че ви предлагам да
утвърдим, като в торбичката ще бъде поставен и един диск,
предоставен ни от Министерството на туризма, който е рекламен за
България и ще запознае нашите гости със забележителностите, които
са показани вътре. Дискът е много оригинален, защото можеш да
избереш езика, на който предпочиташ да го гледаш. Вместваме се в
предварителния бюджет за подаръци, така че, ако сте съгласни, ви
предлагам да утвърдим протоколните подаръци и да предложим на
фирмата организатор да се заеме с тяхното закупуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
ИВАНКА ГРОЗЕВА: В същата папка има писмо
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„Киргизстан”. Колеги, както знаете, след завръщането си от
посещение в Киргизстан нашите колеги ни уведомиха, че
председателят на комисията желае да присъства на конференцията
на АСЕЕЕО. Тъй като в Киргизстан няма посолство, ни помолиха
най-учтиво да им съдействаме за визи. Писмото, което сме
подготвили, е до Министерството на външните работи, с което
разговаряхме предварително.
Моля да одобрим писмото, което виждате във вътрешната
мрежа. Многоточията, които са оставени, са за данните от паспорта,
които ще получим всеки момент, с цел бързото изпращане и
препращане на Министерството на външните работи и устройването
на лицата с необходимите визи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение, като гласуваме със системата ни.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И последно, колеги, най-отдолу в папка
„АСЕЕЕО” ще видите списъка до този момент на потвърдилите и
регистрирани участници в конференцията. На този етап те наброяват
72 участници, въпреки че при разговор с организатора от АСЕЕЕО
той предполага, че до края на седмицата ще има още 20 човека. Това
ви го докладвам за запознаване. На следващото заседание ще имаме
по-подробна информация за окончателния брой присъстващи на
конференцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много ви
благодаря, госпожо Грозева.
Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
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Точка 2. Доклади относно: участие в честване на двадесетата
годишнина от постоянното функциониране на Централната
избирателна комисия в Република Молдова; участие на наблюдатели
на ЦИК в местните избори в Грузия; участие на наблюдатели в
изборите за президент на Словения.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в периода от
15 до 18 октомври заместник-председателят на ЦИК Мария
Мусорлиева и аз участвахме в тържествено честване на 20-ата
годишнина на постоянната работа на Централната избирателна
комисия на Република Молдова в сътрудничество с Центъра за
непрекъснато обучение по въпросите на изборите, което се проведе
на 16 и 17 октомври в гр. Кишинев.
По време на посещението участваха на тържествената сесия,
проведена на 16 октомври, първо в сградата на ЦИК, Молдова, после
на официално събитие с участието на председателя на парламента на
Република Молдова Адриан Канду, Вячеслав Запорожен, съдия от
конституционния съд, госпожа Дафина Герчева, координаторрезидент на ООН в Молдова, и господин Франсоа Фредерик,
ръководител отдел „Помощи при провеждане на избори” на Съвета
на Европа, много други официални гости и чуждестранни гости като
представители на избирателни комисии от Република Беларус,
Украйна, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Албания, Румъния,
Литва.
На 18 октомври в Двореца „Мими” близо до Кишинев се
проведоха дискусии под формата на кръгла маса на тема „Опит и
добри практики на органите на изборно управление в насърчаване на
равенството между половете и участието на жените в изборите, на
която бяха обсъдени въпроси, свързани с разпределението на
половете в различните електорални системи, обучение и гражданско
образование относно равенството между половете и политическото
финансиране и разпределението между половете с модератор
господин Григориу, експерт избори и член на Секретариата A-WEB.
Презентирана беше дейността на млада международна
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асоциация „Жените в електоралното обучение”, чиито членове са
Организацията на обединените нации за равенство между половете и
овластяването на жените, посолството на Швеция в Молдова, както
и членове на Международната група „Седем национални органи за
управление на избори – Молдова, Грузия, Албания, Румъния, Босна
и Херцеговина, Канада и Косово” с отправена покана до 25
октомври да обмислим и подадем документи за членство. Тази
организация е съвсем млада, от 2016 г. съществува. Имаше зададени
въпроси в контекста ще стане ли междуправителствена, ще има ли
членски внос. На тези въпроси те отговориха, че за момента не се
планува да стане междуправителствена, а членския внос ще го
отложат за след две години и първите две години по обсъждания
биха желали да няма.
Документите, които са свързани с презентацията на тази
асоциация, и въпросника, който трябва да се попълни, е публикуван
в моя папка с превод.
Докладвам го за сведение и запознаване, евентуално за
следващо заседание да решим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря, госпожо Стефанова. Ще допълните ли, госпожо
Мусорлиева? Не.
Колеги, имаме ли въпроси? Не виждам.
Уважаеми колеги, предлагам, тъй като докладът беше много
синтезиран, за което много благодаря, да продължим със следващия
доклад - относно Грузия. Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, на 21 октомври се проведоха
избори за местна власт, локални, както се наричат, в Грузия. Ние
бяхме от Централната избирателна комисия с колегата Ганчева и
колегата Арнаудов в качеството си на наблюдатели на тези избори.
Още на първата среща в Централната избирателна комисия
председателят на комисията ни запозна с подготовката, дейността на
комисията. Госпожа председателката направи презентация със
слайдове и същата тази презентация е издадена и в отделна книжка
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със съответния снимков материал.
Ще отбележа няколко неща от тази презентация. Това е, че
организацията за тези местни избори, които се проведоха на 21
октомври, е започнала още от м. януари, това им позволява тяхното
законодателство. В Грузия избирателите са 3 млн. 440 хиляди. Те
водят статистика на мъже и жени по отношение на избирателите и
имат 73 районни избирателни комисии, 3664 секции.
Нов пилотен проект тази година е, че с финансиране от
Съвета на Европа регистрацията на представителите на
политическите партии и коалиции се регистрират онлайн. Идеята е
този проект да продължи и на следващи избори вече онлайн да се
регистрират и наблюдателите, които в тези избори бяха 19941
наблюдатели от 25 местни неправителствени организации, 14
избирателни комисии, пет посолства, 11 международни организации.
Общо 700 бяха наблюдателите извън неправителствените
организации в самата Грузия.
Интересна е проверката в избирателните списъци. Тя се
прави по няколко пътя. Единият е естествено на страницата на
Централната избирателна комисия. Другият начин на проверка на
списъците е чрез Гугъл чрез 9500 терминали за бързо плащане.
Тоест това са банкови устройства, но има продукт, който позволява
да си видиш името и в коя секция ще гласуваш. Също така чрез
мобилните телефони и таблети, чрез списъците, които са поставени
пред избирателните секции. А секционната избирателна комисия
изпраща (те я наричат „карта за гласуване”) съобщение кога ще е
изборът и лицето в коя секционна избирателна комисия на кое място
ще гласува.
Повели са много обучения, много сериозно работи
Обучителният център (при тях така се нарича) не само по отношение
на изборната администрация, но също така и по отношение на
гражданите. Те са провели много публични срещи под надслов
„Гражданите са наши”. В резултат от тези срещи, организирани и
проведени от Централната избирателна комисия, те са получили над
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11 хиляди мнения от гражданите.
По-засилено е било сега обучението, защото за този период,
който е минал, имат 156 изменения в Изборния кодекс. Секционните
избирателни комисии се обучават на три етапа, като обучението
започва от септември месец, след това има второ обучение и третият
етап на обучение е вече чрез ролеви игри, тоест изборния процес на
практика.
Също така са създали в 23 общини така наречени изборнообразователни училища, в които за този срок преди изборите са
обучили 453 млади хора, които те ги обучават с идеята, че това са
бъдещи членове на секционни избирателни комисии, а също така и
хора, които подпомагат Централната избирателна комисия в
предизборен период.
Друго интересно е това, че те са подписали меморандуми за
сътрудничество с Министерството на вътрешните работи, с
изборната администрация и с неправителствените организации. Тези
меморандуми са всъщност за толерантност и съдействие в
предизборната кампания и неизползване на административни
ресурси. Също така са подписали меморандум с A-WEB, като
страните са се договорили да си сътрудничат относно съвременните
електронни технологии.
Ние сме качили във вътрешната мрежа снимки в
избирателните секции, но аз мисля, че колегата Арнаудов може
повече да разкаже за процеса на гласуване и избирателните секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Цанева. Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, аз ще допълня на
определени места колегата Цанева. Както тя спомена, за тези избори
са били регистрирани 3 млн. 450 хиляди гласоподаватели, като от
тях 950 хиляди са били регистрирани в столицата Тбилиси.
Другото интересно, което и на мен ми направи впечатление,
е, че те водят разяснителна кампания непрекъснато – не за конкретен
избор, а непрекъснато. Администрацията на ЦИК е доста голяма,
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ходи из града, разговаря с граждани, отговаря на техни въпроси,
задава въпроси, за да изясни кое не е ясно, след което събраната
информация се анализира и се качва на страницата на ЦИК, за да
може всички да се осведомят за това нещо.
Както
спомена
колегата
Цанева,
обучението
на
избирателните комисии е доста по-продължително, започва един
месец преди самите избори. разделено е на няколко модула, като
последният модул е най-интересен, защото се занимава с
практически въпроси, които изникват, решават се казуси, ролеви
игри се играят и фактически подготвят самата комисия за въпросите,
които биха изникнали в изборния ден.
Другото интересно е, че те избират общинските съветници
със смесена система – пропорционална и мажоритарна. За столицата
Тбилиси разделението е 50 на 50 – 50 процента се избират по
пропорционалната система, 50 процента се избират по
мажоритарната система. Докато в провинцията съотношението е
различно в полза на пропорционалната система, тоест повече
общински съветници се избират по пропорционалната система. Но
споделиха, че смятат да се отказват от смесената система в близко
бъдеще. Не казаха защо.
Като проблем споменаха, че имат проблем основно с
преброяването. И за да решат този проблем с преброяването,
предвиждат един пилотен проект за въвеждане на автоматизирана
система за преброяване, може би нещо като тази кутия за гласуване,
в момента на гласуване да стане преброяването.
Другото интересно беше, че за хората с проблеми със
зрението и проблеми със слуха са създадени различни улеснения.
Примерно за хората с проблемите със слуха е създаден специален
кол център с видеовръзка, тоест те могат да се обадят, отсреща им
вдига оператор, те го виждат и операторът отговаря на въпросите им
жестомимически. За слепите (доколкото разбрах, те гласуват
самостоятелно, без придружител) в самата секция са предоставени
два увеличителни листа за тези, които виждат все пак нещо, тези
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увеличителни листа като се сложат върху бюлетината, се вижда поясно. А за тези, които въобще не виждат, имат специално помагало с
Брайлов текст.
Както колегата Цанева спомена, избирателните списъци са
затворени, не се дописват, защото са и със снимка вътре. Но един
месец преди изборите всеки може да се провери в коя секция трябва
да гласува на страницата на ЦИК, където освен адреса на секцията
излиза и препратка към Гугъл мапс, тоест можеш да се ориентираш
и в картата къде се намира точно самата секция.
Всичко това е прехвърлено и на мобилно приложение за
смартфони и таблети, както и за компютърни терминали, както каза
колегата Цанева, намиращи се в целия град. Те не са точно
банкомати от нашия тип, защото освен финансови услуги предлагат
и всякаква друга справочна информация, но са наистина много често
срещани. Мисля, че и в България има на няколко места.
При самото гласуване ми направи впечатление, че като им
дават бюлетини, те ги напръскват с един спрей по пръста, маркират,
че е гласувал и после още при самото влизане в секцията има един
член на комисията, който с фенерче с ултравиолетова светлина
проверява дали си маркиран и си гласувал някъде другаде.
Като цяло, това са ми впечатленията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Колеги, имаме ли въпроси към госпожа Цанева и господин
Арнаудов? Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: В изборния ден имаше ли жалби и
сигнали, от какво естество и как ги решаваше комисията?
БОЙЧО АРНАУДОВ: В изборния ден ние не бяхме в самата
Централна избирателна комисия, обикаляхме по секциите и
наблюдавахме процеса. Вечерта също не успяхме да стигнем до
Централната избирателна комисия, защото имах проблеми с
получаване на резултатите и тактично ни помолиха да си останем по
хотелите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Има
ли други въпроси? Не виждам.
Госпожа Мусорлиева иска да допълни доклада за Молдова.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз се извинявам, че сега се
включвам, но колегата Арнаудов – много му благодаря за подробния
доклад – ме подсети за няколко много важни неща, които на мен ми
направиха впечатление в Молдова. Те също даваха обща
информация за последните си избори.
Първо, целият град беше с транспаранти „Двадесет години
Централна избирателна комисия”. Тя е много добре поставена, счита
се като абсолютно ядро на демократичните процеси в страната,
което беше подчертано от председателя на парламента, който откри
конференцията. Имаше и други официални лица, но тъй като
Молдова е парламентарна република, председателят на парламент
откри конференцията с много подробна информация. И абсолютно
целият град празнуваше тези двадесет години ЦИК. Невероятно
уважение! Те са доста познати. Молдовската комисия е със сериозна
администрация, тя работи много добре – между другото, много
сериозно е и финансирана. По повод правене на звено за обучение,
тяхното звено за обучение е много силно развито, в тясна връзка
работят с Естонската комисия, с Латвийската, Литовската и т.н.,
които взеха най-добрите практики по обучение на съответните
избирателни комисии, които са надолу.
Та, първо, целият град празнуваше.
Второ,
където
се
появяваха
членове
дори
на
администрацията, които са председателят на звеното им за обучение,
председателят на администрацията, те са познати лица, така или
иначе, администрацията са 20-30 човека основната администрация и
наистина ги познават. Просто директно се отваряха вратите,
усмихнати благодаряха, че им оказват благоволението да влязат
било то в ресторант, било то в сладкарница.
Тоест целият град, цялата държава показва изключително
отношение. Другите поделения на властта дойдоха и през двата дни
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бяха през цялото време на конференцията и на представянията.
Демонстрираше се изключително добре поставената ЦИК въобще в
държавата.
Другото нещо, което исках да кажа, ние също сме донесли
материали, в моята стая са. Много красиви са материалите. Също
имат кол център,
директно отговарят специалисти, повечето
юристи, на някои въпроси. Също правят разяснителна кампания не
само по време на избори, а въобще през годината, като непрекъснато
печатат и издават материали.
И последното нещо, което исках да ви кажа, в момента е
много нашумял въпросът за референдум, който ще имат. Той е
много странен. Те също споделиха, че е много спорно как се е
стигнало до възможност да се случи този референдум за избор на
кмет на Кишинев. Много интересен е случаят. Даже ни питаха какво
бихме направили ние юридически. Аз казах, че не мога да се бъркам
в техните неща, но те дадоха варианти, мислят, разсъждават,
разговарят с по-долните си комисии в абсолютно партньорство.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Мусорлиева.
Колеги, може би бихме могли да чуем и третия доклад.
Заповядайте, господин Ивков и господин Райков, относно Словения.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В рамките на пет минути ще ви запозная с
това, което ни направи най-силно впечатление и с по-интересните
неща не само от организационно-техническа точка в Словения. И,
разбира се, ако има въпроси, сме готови да отговорим, макар че на
нас нямаше кой да ни отговаря много на въпросите там.
Ако трябва с три думи да охарактеризирам президентските
избори в Словения, по мое мнение, това са: небрежност, простота и
ефикасност. Никой от гражданите, които попитах, не знаеше къде се
намира Централната избирателна комисия, макар че градът е с
размерите на един среден български град, примерно Велико
Търново. Всичко е на няколко преки. Централната избирателна
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комисия изобщо не е издигната на такъв пиедестал, върши си
скромно работата. Състои се от шест членове на Централната
избирателна комисия и имат шестима заместник-членове. В събота
участвахме в официалната вечеря, която беше на едно доста
непринудено място, с колегите от Албания, четирима от Турция,
трима от Хърватска, Литва и Латвия, която беше представена от
председателката и заместник-председател.
Изборите протекоха в абсолютно спокойна атмосфера.
Избирателната активност беше 43%, което е нормално за тази
страна. Те са горе-долу като агитката на „Славия” (София),
избирателите се знаят поименно, те са някъде около 300 хиляди.
По отношение на сериозните технически неща, които може
би ви интересуват. Ние обиколихме въпреки проливния дъжд и
въпреки че никой не ни придружаваше и въпреки че ни дадоха само
един лист с адреси, за които ние трябваше да се ориентираме по
картата,
четири
секционни
избирателни
комисии.
Мен
изключително ме изуми, че средната възраст на секционните
избирателни комисии беше около 27-28 години, едни приветливи
млади хора, с интелигентни физиономии, които ни казаха много
повече неща от колегите от Централната избирателна комисия. В
една спокойна атмосфера, с един прекрасен английски бяха
всичките. Наистина съм много впечатлен от хората им в
секционните избирателни комисии. Те ни обясниха някои неща,
които интересуваха нас като наблюдатели, за да свършим работата,
за която сме там.
Никакви защити на бюлетината. Едно листче с девет имена.
Никакви сгъвания специални. Непрозрачна пластмасова урна,
съвсем обикновена, в която се пускат. Изключително спокойствие. И
много бърза обработка. Не им събират личните карти и да ги
връщат. Заедно с личната карта – това, което е много характерно –
въпреки че нямат никаква разяснителна кампания и никакви пари не
пръскат за такива неща, те правят според мен най-важното: на всеки
избирател поименно изпращат покана заедно с правилата за
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гласуване. това се извършва от седемчленна администрация около
две седмици преди изборите. Изпраща се писмо на всеки избирател.
Избирателите им в чужбина гласуват по пощата, те са 01
хиляди. Гласуват около 6-7 хиляди от всички словенци, които
живеят в чужбина, по пощата. Видяхме чувалите с неизползваните
бюлетини от чужбина.
Офисът на Централната избирателна комисия, така
наречената ДВК – Държавна волинска комисия – един средно голям
офис на адвокатска кантора в София или на една фирма. Аз не видях
да има кабинет за всеки един от тях. Имат една обикновена маса с
шест човека и шест заместници.
На изпълнителния директор, който е човек-оркестър и който
води всичко, членовете на комисията са хора са с по-представителни
функции, решават важните принципни въпроси, но той ръководи
нещата.
Много небрежна и проста организация на нещата. Аз ги
попитах с какъв знак се гласува. Казаха, че каквото и да сложиш,
гласът се зачита за валиден. Обратното, във всички секции ми
обясниха, защото аз леко се усъмних, пишеше си (ние ще качим
снимки за следващото заседание), че трябва да се гласува само с
кръг. По друг начин ако се гласува, гласът е недействителен.
Тези, които определят гласовете дали са действителни или
недействителни, са като нашите районни избирателни комисии.
Реално те вършат основната работа.
Няма жалби и сигнали, защото всичко е в съда. Колегите не
се занимават с жалби и сигнали.
Според мен, без да водят разяснителна кампания, водят найдобрата разяснителна кампания, като изпращат на всеки инструкции
за гласуване и лична покана, както казах, хартиите нямат защита,
трима човека в секция, в една стая с размерите на нашата четири
параванчета, съвсем простички, без излишни разходи. Гласуването
върви изключително бързо, средно се гласува за минута-минута и
половина. Считат, че разяснителна кампания не трябва да водят,
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защото техните граждани са достатъчно грамотни и всичко е
описано в поканите. Кандидатите бяха деветима.
Нещо по-интересно, не е свързано пряко с работата, е, че
техният настоящ президент, който най-вероятно ще бъде и
бъдещият, ще има втори тур, малко не му достигна, колегата Райков
ще ви каже цифрите, не ги помня наизуст, но около 40 процента
беше избирателната активност, много под един процент са
недействителните гласове, 0,7%, е водил предизборната си обиколка
Пахор пеша, 700 км. – като пикантерия – и се е срещал с хората. Не
знам дали и екипът му е бил пеша, това не ги питах.
Другата неделя ще има втори тур. Чак след три седмици
Държавната комисия ще оповести съвсем окончателно, но още в
изборния ден в 21 ч. приключиха. Затвориха, не чакат протоколи,
само по интернет комисиите им пускат информацията. Имат двама
IT специалисти, които виждат резултата, обявяват го. Никакви
проверки не се извършват, освен ако няма жалби. Те считат, че
доверието е основният принцип и трябва да има доверие. Изборите
им очевидно са честни и прозрачни, защото няма нито сериозни
жалби, нито сериозни обяснения. Купих и техен вестник, каквото
можах прочетох, няма никакво напрежение и съмнение в това
отношение. Тоест потвърди се и сверихме часовника, че както на
повечето конференции се изтиква, че доверието в администрацията,
доверието в тези, които водят изборния процес, е основното и найважно нещо за протичане на демократичните избори.
Имат две малцинства, признати официално – италианско и
унгарско. Не е признато сръбско малцинство, макар че има доста
сърби. Няма партия, която да представлява дадено малцинство, но
имат гарантирани места в парламента. Макар че бяхме на
президентски избори.
В общи линии това е, което на мен ми направи впечатление.
Ще видите снимки, в едната секция, където бяхме, беше българското
знаме, герба на София, беше много интересно и изненадващо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
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господин Ивков. Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Само да добавя, че между двата тура на
изборите те имат две седмици за резултатите и за обработката на
бюлетините и три седмици между двата тура. Словенската делегация
ще е от четири комисари, когато е активният период, за АСЕЕЕО.
Ще присъстват четири човека. Започват работа около 5 ч. и
свършиха в 21 ч. тяхната Централна избирателна комисия в
изборния ден.
В момента те са на 99,98% и го считат за официално
преброени. И въпреки разногласията дали е кръгче, в момента от 746
гласували, имат пет хиляди недействителни бюлетини.
Централната избирателна комисия е постоянна с петгодишен
мандат. Но наистина направи огромно впечатление ръководната
роля на тяхната администрация. Всъщност на техния
административен директор поверяват целия бюджет и те са много
стриктни, максимумът, който казаха че харчат за избори, е около 6
милиона евро за двата тура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря много.
Заповядайте, господин Цачев за въпрос.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, имате ли информация кога започват
работа районните и секционните комисии и в изборния ден дописват
ли се избиратели в избирателния списък? Тоест могат ли да гласуват
на други места? И кои категории лица се дописват?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Всеки си идва с поканата и с личната
карта. Ако няма покана, гласува само с лична карта. Ако няма и
лична карта, гласува с шофьорска книжка. В самата покана пише в
коя секция трябва да гласува и ако някой не е вписан – аз зададох
изрично този въпрос, който вие задавате, колега Цачев, и ми обясни
единият председател на секционната избирателна комисия, че не те
са хората, които решават и не те дописват веднага, а той отива в
районната комисия, там правят сверка и той се връща с бележка от
тях, за да го допишат в списъка. Тоест ням под черта и над черта,
списъкът е напечатан, изглежда като нашите списъци, пак срещу
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подпис, абсолютно идентично с нашите. Но конкретно на въпрос,
нямат дописване под черта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: И другото, което е, на един от членовете
на комисията, тя е тричленна комисия, беше възложено, имат една
таблица и дават не само колко човека са гласували, а пол, възраст и
час. Един човек от комисията отбелязва в една таблица, която са му
дали, пола и възрастта на избирателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имаме ли други въпроси?
Много благодаря на всички колеги, които докладваха.
Продължаваме с точка трета от дневния ред – доклади по
дела, жалби и сигнали. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
жалба от Гергана Димитрова Петрова и Ваня Илиева Ганчева срещу
решение № 215, с което се прекратяват предсрочно пълномощията
на кмета на с. Семчиново. То е във връзка с наше писмо, с което ние
поискахме да ни изпратят информация дали е влязло в сила.
Интересното е, че жалбата е от самите податели на сигнала, като
твърдят, че всъщност в решението е нарушена процедурата на
Закона за местното самоуправление и местната администрация и не
е даден тридневен срок за възражение. Считат, че Общинската
избирателна комисия нарочно е взела такова решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме със следваща точка от дневния ред –
доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения.
Заповядайте, госпожо Стефанова. Упълномощавам госпожа
Мусорлиева да води.
Точка 4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
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помещения.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
писмо с вх. № ЦИК-14-62 от 19 октомври 2017 г. от кмета на община
Поморие Иван Алексиев с искане за разрешаване на достъп до
запечатани помещения в сградата на община Поморие, област
Бургас, в които се съхраняват изборни книжа и материали от
произведени избори и национални референдуми, а именно:
Помещение № 1 – „Европейски парламент 2014 г.“ ; Помещение №
2 – „Местни избори 2015 г.“ и „Национален референдум – 2015
г.“; . Помещение № 4 – „Избори за президент и вицепрезидент на
Република България – 2016 г.“, „Национален референдум – 2013 г.“,
„Национален референдум – 2016 г.“, „Народно събрание – 2014 г.“; и
Помещение № 5 – „Народно събрание 2017 г.“.
Искането е отправено поради предстоящо изпълнение на
строително-монтажни дейности в учрежденския архив на община
Поморие по проект „Енергийна ефективност в сградата на Общинска
администрация – гр. Поморие“, което налага освобождаване и
преместването на изборните книжа и материали за временно
съхранение в зала № 1 на Общинска администрация – гр. Поморие,
находяща се на 1-ви етаж в административната сграда на общината.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. предлагам
проекторешение, качено в моя папка, с което Централната
избирателна комисия разрешава отваряне на запечатани помещения
№ 1, № 2, № 4 и № 5 в учрежденския архив на община Поморие,
област Бургас, в които се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за членове на Европейския парламент от
Република България през 2014 г., избори за общински съветници и
за кметове и национален референдум през 2015 г., избори за
президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум през 2016 г., национален референдум през 2013 г. и
избори за народни представители през 2014 г. и през 2017 г., и
преместването им за временно съхранение в зала № 1 на първия
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етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Поморие, до
извършване на строително-монтажните дейности по проект
„Енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация –
гр. Поморие“.
При отваряне и преместване на книжата да се спази редът и
изискванията на т. 17 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.
Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т.
21 от Решение № 4387. След преместването на изборните книжа и
материали в зала № 1 на Общинска та администрация помещението
се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана и
подписана от всички членове на комисията. След запечатване на
помещението комисията предава с протокол печата и ключа за
помещението на кмета на общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, това е Решение № 4909.
Продължаваме с точка пета – искания за изплащане на
възнаграждения. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
Точка 5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: С вх. МИ-27-185 от 19 октомври
2017 г. е постъпило искане за заплащане на възнаграждение на
членовете на Общинската избирателна комисия – Свищов, за
проведени две дежурства и две заседания. На първото дежурство са
подготвили председател, секретар и член документите във връзка с
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получено уведомление от Общинския съвет за прекратяване
пълномощията на общински съветник поради това, че си е подал
оставката. Подготвили са заседанието. Заседанието е било на 10
октомври 2017 г. На заседание. На заседанието са присъствали
всички членове на ОИК, включително председател, заместникпредседател и секретар. На това заседание Общинската избирателна
комисия е решила да се връчи уведомлението на общинския
съветник и съответно да му се даде възможност в тридневен срок да
направи писмено възражение. Въпреки че в тази част вече Законът за
местното самоуправление и местната администрация се промени и
когато се подава оставка съгласно новите изменения се пристъпва
към прекратяване пълномощията, без да му се дава срок за
възражение. Но те са си взели решението по стария чл. 30, ал. 6 на
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
На 16 октомври 2017 г. провели дежурство, на което са
подготвили заседанието за обявяване на следващия общински
съветник от листата на съответната политическа партия.
Колеги, предлагам да им изплатим възнаграждението и да ги
уведомим за измененията в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Като ще уведомяваме едната, да
уведомим абсолютно всички отсега нататък, че има нови изменения
и оттук нататък няма да им плащаме възнаграждения за възражения
и не знам какво си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване изплащане възнаграждението на ОИК
– Свищов, и уведомление до всички общински избирателни комисии
за промените в Закона за местното самоуправление и местната
администрация по отношение на хипотезите на предсрочно
прекратяване на пълномощия. Гласуваме.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Таня Цанева);
против – 4 (Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Катя
Иванова).
Благодаря. Следващ докладчик е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-184 от 19
октомври 2017 г. сме получили искане за изплащане на
възнаграждение за проведено заседание на 16 октомври 2017 г., на
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар
и 8 членове. На заседанието са прекратили предсрочно
пълномощията на кмета на с. Любимец, община Нова Загора, във
връзка с това, че е влязла в сила присъда за лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер. Прекратили са
пълномощията на този кмет на основание чл. 42, ал. 1, . 4 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация.
По преписката има справка и контролен лист.
Иска се също така и заплащане на дежурство на председателя
за подготовка на материалите по преписката и съответното
уведомяване на ЦИК по случая от председателя. Предлагам да се
изплати това дежурство на председателя на основание т. 12, буква
„а” от наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г.
Предлагам да одобрим заседанието и дежурството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В тази преписка, както ви казах,
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уважаеми колеги, с вх. МИ-15-367 от 19 октомври имаме и отделно
уведомление за прекратяване пълномощията на кмета съгласно чл.
463, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс, с което влизаме в процедура за
уведомяваме на президента за насрочване на съответния частичен
избор. Преписката е комплектувана, има влезли в сила решения,
съответните протоколи и решения на Общинската избирателна
комисия, но влизаме пак в онзи проблем – броя на населението в
това с. Любимец, то е гранично, около 350 човека. Поради което не
знам в крайна сметка какво става, но аз ще си карам по старите
възгледи – мисля, че трябва да напишем едно писмо до ГД „ГРАО”
да ни кажат към датата на вземането на решението на Общинската
избирателна комисия колко жители има в това село. Да ни уведомят
по стандартния ред. Нямаме по същество справката, а тя е гранична,
както ви казах, около 350 човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев. Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря. Колеги, преминаваме към нова точка 5а – доклад
относно съвместен проект с Държавната агенция „Електронно
управление”. Заповядайте, госпожо Стефанова.
Точка 5а. Доклад относно съвместен проект с Държавната
агенция „Електронно управление”.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря. Уважаеми колеги,
постъпило е писмо с вх. № ЦИК-00-659 от 23 октомври 2017 г. от
Силвия Митева, координатор проект „Изграждане и внедряване на
пилотна система за дистанционно електронно гласуване” от
Държавната агенция „Електронно управление”, с което ни
уведомява, че във връзка с изпълнението на Дейност 1 по проекта
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„Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно
гласуване” приложено ни изпраща междинния доклад, изготвен от
Ню Ай АД. Срокът за разглеждане на доклада е 30 октомври 2017 г.
И моли за бележки и коментари по доклада.
В моя папка в подпапка е публикуван докладът и писмото.
Докладвам ги за сведение и запознаване с предложение за
насрочване на работно заседание за утре, за да може в четвъртък да
гласуваме писмото със забележките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, утре в 10,30 ч. работна среща на работната група
заедно с всички останали желаещи да участват по повод този
материал. Моля ви, запознайте се, голям е, 127 страници е и е важно
да се запознаем.
Благодаря, госпожо Стефанова.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, във връзка с това, което се
коментира в момента, в папка с моите инициали има копие на едно
писмо с вх. № ЦИК-00-657 от Държавната агенция „Електронно
управление”. Те ни изпращат прессъобщение, което е публикувано
на тяхната страница. И тъй като срещата, която беше проведена в
четвъртък, е съвместна между Държавната агенция „Електронно
управление” и Централната избирателна комисия за разяснение на
проекта за дистанционно електронно гласуване, предлагам това
прессъобщение – аз го четох, то е написано правилно, дава в найсбит текст това, което се е случило – да бъде публикувано и на
нашата страница, тъй като ние сме партньори с Държавната агенция
„Електронно управление”. Прилагат и две снимки. Така че наистина
моето предложение е това прессъобщение, тъй като сме партньори,
да излезе и на нашата страница. Но, разбира се, Централната
избирателна комисия ще реши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, не виждам коментари.
подлагам на гласуване така направеното предложение.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1
(Мария Мусорлиева).
Заповядайте, за отрицателен вот.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, гласувах
„против” не защото съм против да качим на страницата ни
съобщението, но считам, че ние казахме малко на обществото,
нашето послание относно този проект. Тоест това съобщение за мен
е крайно недостатъчно за позицията ни относно този проект. Мога
да изложа много подробно мнението си, то е, че има огромни
слабости в проекта. Никой в обществото не знае нашето мнение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, изчерпихме и тази точка от дневния ред. Продължаваме с
точка шеста – доклади по писма. Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 6. Доклади по писма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
първо един проект на частта от телефонния указател на
администрацията на Народното събрание. Знаете, получихме писмо
с вх. № ЦИК-02-78 от 19 октомври 2017 г. с искане да предоставим
актуална информация. За пореден път ще предоставим, надявам се в
телефонния указател да намери място Централната избирателна
комисия, така както ви е представена като информация, подготвена
от Веселина Тихолова.
Предлагам да одобрим тази актуална информация и да я
изпратим до администрацията на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,

27
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева Мартин Райков, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна
записка вх. № ЦИК-09-194 от 24 октомври. Виждате една обобщена
справка по наше писмо, с което поискахме от компетентни
институции с ангажимент към сигурността на сграда, в която
евентуално Централната избирателна комисия да бъде преместена.
Обобщената справка съдържа имената на експертите, предоставени
от различните ведомства. Последно от Министерството на
вътрешните работи получихме, но за сметка на това един много
стабилен списък от десет души. Виждате, от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството не са ни предоставили,
защото не разполагат с такива експерти.
В тази справка госпожа Манолова изрично посочва, че е
проведен телефонен разговор с главния секретар на Областна
администрация – гр. София, по отношение на сградата на „Врабча”
23, тъй като от становището на областния управител не ставаше ясно
дали заповедта е връчена, срокът за обжалване е изтекъл. Поради
което имахме съмнение, че заповедта още не е връчена и наистина се
оказва, че тази заповед не е връчена на юридическото лице за
напускане на тази сграда в съответните етажи, които са били
предоставени.
Колеги, по този списък на този етап не предлагам да се прави
какъвто и да е оглед на сградата на „Врабча” 23, докато не разберем
какво ще се случи по нашето писмо с покана до министърпредседателя и председателя на Народното събрание, с което не
само че ги поканихме, а напомнихме отново за положението, в което
се намира Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, на днешното заседание само за сведение ви
докладвам вх. № ЦИК-04-40 от 24 октомври 2017 г. От
Министерството на финансите сме получили писмо, в което се
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посочва, че на страницата на Министерството на финансите са
публикувани всички проектодокументи по Законопроекта за
държавния бюджет за 2018 г. В тази връзка ви докладвам, всички,
които имате желание, бихте могли да се запознаете с документите,
аз съм ги разпечатала в частта, касаеща Централната избирателна
комисия и ще ги сложа за публикуване във вътрешната мрежа. Това
е проектобюджетът и за четвъртък е срокът за предоставяне на
съгласувателното писмо по реда на устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
Аз лично мисля да ви предложа да съгласуваме с бележки –
същите бележки, които ние отправихме на 10 октомври по повод на
изготвения проект по отношение на Централната избирателна
комисия. Не да не съгласуваме, а да съгласуваме със съответните
бележки. Включително дори ми се струва на първо място да
започнем с машинното и веднага след това – със сградата, която е
необходима за Централната избирателна комисия. Разбира се, и
всички други разходи, за които ние написахме. Още повече, че за
персонал за увеличаване на администрацията с допълнителни 20
бройки не са предвидени средства в проектобюджета за 2018 г.
Уважаеми колеги, за сведение вх. № ЦИК-04-2-9 от 23
октомври за предоставените длъжностни лица от Министерството на
вътрешните работи.
Докладвам ви актуализиран списък с предложение от
членовете на ЦИК за предстоящи сгради за оглед. Входящ № ЦИК09-187-1 от 23 октомври 2017 г., първият списък беше представен на
12 октомври 2017 г., има допълнително направени предложения от
колегите, виждате ги. Нямаме информация допълнително, извън
посочените от членовете на Централната избирателна комисия.
Виждате, извън информацията, с която разполагаме сградата от кое
ведомство се ползва, за другите, за които не е посочено, просто няма
такава информация. По този списък предлагам утре на работното
заседание също да вземем отношение и да го разгледаме, защото
днес нищо не можем да решим. За сведение.
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Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-02-80 от 23
октомври 2017 г. Главният секретар на Народното събрание ни
препраща копие от писмото на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, адресирано до председателя на
Народното събрание с копие до Министерството на вътрешните
работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, Националната
служба за охрана и областния управител на област София, във
връзка пак със сградата на Централната избирателна комисия,
включително и по предложението по сградата за „Врабча” 23.
За сведение, покани за семинари в папка „Покани” трябва да
са публикувани.
И сега отиваме на докладната записка за командировките в
чужбина. Колеги, знаете, отчитайки изключителното място на ЦИК
– не можах да запомня, иначе щях да плагиатствам с удоволствие от
госпожа Мусорлиева – като стожер, ядро на демокрацията
Централната избирателна комисия, отдавайки изключително голямо
значение на международния авторитет на организациите, в които
членуваме, изключително голяма тежест на международната
дейност, която развиваме в Централната избирателна комисия, в
ЦИК имаме, разбира се, сериозното отношение към участията в
международни прояви. Най-често те са свързани с дейността на
централните избирателни комисии като органи по управление на
изборните процеси като част от демократичния процес в целия свят
като обмяна на добри практики, включително по изпълнение на
препоръки на международни организации във връзка с
произвеждането на демократични, честни и законосъобразни избори,
както и наблюдение на конкретни избори, които се произвеждат в
отделни държави.
В тази връзка от администрацията е изготвена докладна
записка, на предишното заседание е докладвана за сведение, с вх. №
ЦИК-09-191 от 17 октомври 2017 г. Вчера на работно заседание на
Работна група 1.2. ние разгледахме докладната записка с всички
възможности и проблеми, които са поставени в докладната по
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отношение на Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина. В крайна сметка, тъй като всички сте
запознати със самата докладна, която е много подробна, аз ще си
позволя само да щрихирам основните положения.
Уважаеми колеги, по отношение на размера на пътните
разходи нямаме проблеми, те са по фактическа стойност на база
документи за пътуване. По отношение на дневните в докладната са
посочени конкретните размери, каквото е разпределението на тези
разходи съгласно чл. 18, ал. 3 от наредбата. Конкретният размер на
дневните по държави е Приложение № 2 към самата наредба,
квартирните в границите на норматива, отново посочен в
Приложение № 2.
Има няколко особености, на които искам да ви обърна
внимание. По отношение на дневните съгласно чл. 17, ал. 1,
ръководителите на предприятията могат да определят размери на
дневните, различни от определените в Приложение № 2. По
дефиниция от Допълнителната разпоредба виждате, че Централната
избирателна комисия като учреждение на бюджетна издръжка не е
предприятие, тоест ние не сме в хипотезата на чл. 17. А в случаите, в
които ведомството, каквото е Централната избирателна комисия,
приеме решение за изплащане на дневни в по-различен размер, тоест
по-голям от норматива по Приложение № 2, същите средства ще
бъдат начислявани на командированото лице като допълнително
изплатено възнаграждение, върху което ще се облагат данъци,
осигурителни вноски и т.н.
По отношение на квартирните чл. 17, ал. 2 определя, че могат
да бъдат изплащани във фактически размери, не по-високи от
двойния размер (тук попадаме като ведомство) при участие в големи
международни прояви и при условие че е представена покана от
организаторите, съдържаща информация за цените, предлагани от
хотелите за участниците.
Разгледахме и тази хипотеза, разгледахме възможността в
отделни случаи съгласие да се поиска от министъра на финансите. В
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крайна сметка с оглед на списъка по Приложение № 1, който беше
разгледан на работното заседание, преценихме, че съгласно чл. 16 на
лицата, заемащи длъжности, посочени в Приложение № 1, се
изплащат квартирни по фактически размери и лицата по този списък
имат право при пътуването на определени по-добри условия.
В тази връзка, включително и като се позоваваме на
направеното предложение, работната група предлага Централната
избирателна комисия да одобри с протоколно решение
предложението да направим постъпки за изменение и допълнение в
Приложение № 1 с оглед на това да попаднем в списъка на
ведомствата. Там се намират всички държавни органи и комисии в
рамките държавното устройство.
Относно заповедите за командироване в приложението по
докладната записка имате примерното съдържание, което се
предлага за унифициране на практиката в Централната избирателна
комисия, но вчера на работното заседание имаше предложение по
аналогия с вътрешните командировки заповедта да бъде малко побланкетна, да не е много подробна, а финансовите условия да бъдат
като приложение към тази заповед.
В тази връзка може би сте видели вече във вътрешната мрежа
главният счетоводител предлага и едни бланки, които са свързани с
авансовия отчет при командировките в чужбина.
Предлагам да одобрим и да възложим на администрацията
проучване и изготвяне на всички необходими документи във връзка
с изменение и допълнение на Наредбата за командировките.
На следващо място, да възложим изготвянето и одобряването
на бланка за командировъчна заповед с финансови условия, поподробно описани като приложение към заповедта.
И на следващо място, да одобрим тези бланки, които са като
отчети при командироването в чужбина.
Уважаеми колеги, по отношение на дневните не говорим,
говорим само за фактическите стойности на квартирните,
включително и по отношение на пътуването съгласно чл. 16, ал. 2. В
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тази връзка е предложението да се допълни списъкът с длъжностни
лица в Приложение № 1 към тази наредба. А дневните ще си бъдат
така както са на този етап, включително с уговорката за по-големия
размер като допълнително възнаграждение на служителите.
Уважаеми колеги, в самата докладна записка виждате, че има
предложение авансово да бъдат предоставени необходимите
средства на колегите. В тази част мисля че няма нужда дори от
протоколно решение и следва така да бъде направено.
Предложението, което се оформи в работното заседание, е да
не се вземат предвид предварителните програми и да се редуцират
дневните пари, дължими при една командировка. Това не означава
увеличен размер, а да не се редуцира, да се изплати сумата, която се
дължи съобразно дните по заповедта за командировка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 2 (Емануил
Христов, Мария Бойкинова).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с тази
докладна аз ще помоля да гласуваме още едно предложение – да се
изготвят правила относно командироването, включително и
условията, при които трябва да се изготвя, редът за изготвяне на
командировъчната заповед, за да няма нужда да се взимат
протоколни решения всеки път и за да не се затруднява
допълнително и колегата, който е командирован, вместо да се
занимава с проблемите по същество при участието в
международното мероприятие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, който е съгласен с това предложение, моля да
гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Емануил Христов, Мария
Бойкинова).
Госпожо Солакова, моля продължете. Упълномощавам ви и
да водите заседанието.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно
писмо, което сме получили по електронната поща вх. № ЦИК-12-20
от 19 октомври 2017 г. от Обществения съвет към Централната
избирателна комисия. Изпратили са ни предложение с проект на
бюджет за 2018 г. на самия Обществен съвет. Предлагам този
проектобюджет на Обществения съвет да бъде обсъден на
утрешното заседание. Ние така или иначе, вече сме в рамките на
един напреднал етап на бюджетната процедура за 2018 г. и не можем
да включим тяхното предложение в проектобюджета на Централната
избирателна комисия към настоящия момент. В общи линии с идеята
да се вместим и да се справим с бюджета, който ще бъде гласуван
със Закона за държавния бюджет за 2018 г., виждате отделните пера,
по които е разпределението в рамките на този общ бюджет.
Предлагам утре на работното заседание и този въпрос да бъде
включен за обсъждане. Доколкото разбрах, няма пречка от
Обществения съвет да присъстват, за да може да обосноват и да
мотивират предложението за бюджет.
Уважаеми колеги, аз приключих. Следва госпожа Грозева.
Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. №
ЦИК-07-55/44 от 19 октомври 2017 г. Един от участниците в
конференцията, господин Нани Теламио, ни уведомява, че се е
регистрирал за конференцията, като ни изпраща билета си и ни пита
как ще бъде осъществен трансферът летище-хотел. Днес в 14,30 ч.
както знаете, групата по организацията на 26-тата конференция,
както и всички желаещи могат да присъстват тук в заседателната
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зала, където сме поканили управителя на фирмата по организацията,
както и другите заинтересовани лица и ще уточним начина. По
предложение на управителя ще бъдат изготвени писма до абсолютно
всички регистрирани участници и ще бъдат изпратени по
електронната им поща за начина на трансфер летище-хотел. За
сведение ви го докладвам.
Второто писмо е с вх. № ЦИК-07-55 от 22 октомври 2017 г.
Посолството на Беларус ни уведомява, че на откриването на
мероприятието ще присъства първият секретар. Както знаете, ние
изпратихме официални писма до всички посолства и съответно
регулярно получаваме отговори относно присъствието им.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Арнаудов.
Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
от председателя на Комисията за защита на личните данни с вх. №
НР-23-2 от 20 октомври 2017 г., с което ни казват, че във връзка с
образувано в Комисията за защита на личните данни
административно производство по жалба срещу инициативен
комитет с твърдение за злоупотреба с личните му данни при
регистрация на политически субекти за участие в информационноразяснителната кампания по въпросите на националния референдум,
произведен на 6 ноември 2016 г. Молят ни да предоставим копие от
стр. 52 от списъка на гласоподаватели, подкрепящи цитираната
регистрация, предвид обстоятелството че представената по-рано
такава не е в цялост. Липсва информация за лицето, пред което
гласоподавателите са положили подписите си.
Моето предложение е да отговорим с писмо и да предоставим
исканата страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Емануил Христов, Мария
Бойкинова).
Следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в папка на колегата Томов с вх. №
ЦИК-12-21 сме получили писмо по електронната поща от
Обществения съвет. Можете да го прегледате, но ви докладвам, че
имат насрочено заседание днес, във вторник, от 16 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам за
сведение вх. МИ-06-648 от 20 октомври от секретаря на община
Пловдив във връзка с гражданите на друга държава членка на
Европейския съюз, включени в Част втора на избирателните
списъци, с посочване на държавата по произход.
Докладвам ви постъпил сигнал по електронната поща, явно
сканиран, защото има и подпис, от госпожа Лина Сатълмъш по
отношение на неизпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация от
кмета на кметство Енчец, община Кърджали, област Кърджали.
Моето становище е, че няма нарушение на този текст, но ние
сме длъжни да го изпратим по компетентност на Общинската
избирателна комисия – Кърджали. Госпожата се оплаква, че той си
бил прехвърлил предприятието, но не бил ликвидирал търговската
дейност, което според мен не е основание за прекратяване на
пълномощията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване предложението за препращане по
компетентност. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
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Кристина Стефанова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Емануил Христов, Мария
Бойкинова).
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви писмо вх. № ЦИК—0738/50 от 20 октомври, получено от госпожа Ганка Георгиева,
директор на дирекция „Политики и институции на Европейския
съюз”. Това е новосформирана дирекция в Министерството на
външните работи. Писмото е със запитване за нашето становище по
пет от въпросите, които са останали неизяснени и по които няма
общо съгласие по промените на Акта за избиране на членове на
Европейския парламент от 1976 г.
Предлагам ви отговорите в този вид, в който са.
Въпросите са: Въвеждане на минимални прагове за
разпределение на местата; въвеждане на краен срок за регистрация
на кандидатите; въвеждане на еднаква видимост на европейските
политически партии и националните партии върху бюлетините в
изборите; предоставяне на право на гражданите на Европейския
съюз, пребиваващи в трети страни, да гласуват в изборите за
Европейски парламент; въвеждане на краен час за приключване на
изборния ден.
Отговорите съм дала относително кратко, с изключение на
втория въпрос. Само там съм разяснила малко по-нашироко.
Съкращенията са „европейски политически партии”, аз ще
използвам в писмото „политически партии и коалиции от партии”,
защото така е запитването и това е нивото на тези институции.
Имам предложение нашите девет писма, с които сме си
кореспондирали с тази ад хок група, с министър Кунева и министър
Павлова след това като ресорни по тези въпроси, да ги приложим
към отговорите, защото може да ги няма в новосфомираната
дирекция.
Въпросителната ми е относно адресата – дали да бъде само
госпожа Генка Георгиева или и останалите два адресата, които са в
писмото към нас, а това е Любомир Талев, директор на дирекция
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„Съвет по законодателство” в Министерството на правосъдието, и
госпожа Ива Митева, директор на дирекция „Законодателна дейност
и право на Европейския съюз” към Народното събрание.
Чета първия въпрос: Въвеждане на минимални прагове за
разпределение на местата в Европейския парламент.
В самия акт е обяснено, че става дума за въвеждане на
прагове пред политическите партии, за да могат да участват в
разпределението. Тук въпросът е малко по-синтезиран.
Пропуснала съм и добавям, че 4-процентният праг е от
подадените действителни гласове.
Втори въпрос. Въвеждане на краен срок за регистрация на
кандидатите за членове на Европейския парламент.
Аз съм вземала отговорите и от нашите писма, в които сме
описали по-подробно. Знаете, че тук ние заехме становище, че тези
12 седмици, които имаше в предложенията за промяна на Акта, е
прекалено голям срок, а за нас това би означавало промяна на
определени текстове в българското законодателство. Поради това
преповтаряме и тук отговора, като ще изпратим и нашето писмоотговор. Предлагаме 30 дни или четири седмици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, мисля че обсъдихме в оперативен порядък и в детайл и
задълбочено тези отговори, затова, колеги подлагам тези отговори
на гласуване.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Емануил Христов, Мария
Бойкинова).
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само да кажа, че на писмо с вх. №
ЦИК-07-38-48/15 отговорът ще бъде предложен за гласуване на
следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Преминаваме към точка „Разни”. Госпожо Цанева, вие сте искали
отношение в тази точка.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Към момента се отказвам от точка „Разни”.
Благодаря, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, позволете ми преди да закрия заседанието да ви
информирам, че ключовете и паролите по отношение на тестване на
инструмента за пренос на информация и данни по линия на
Европейската комисия е в процес.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Припомням за работната среща
по отношение на международната конференция в 14,30 ч. днес тук, в
тази зала.
Свиквам следващото заседание на Централната избирателна
комисия в четвъртък, 10,30 ч.
Благодаря ви, колеги!
(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

