
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 580

  

На 31 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. Доклад относно участие в конференция на тема „Избори и 

демокрация“,  проведена  в  Република  Португалия;  доклад  относно 

участие  в  конференция  във  връзка  с  електронното  гласуване, 

проведена в Австрия.

Докладват: Катя Иванова, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова

3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Йорданка Ганчева, Иванка Грозева, 

Метин Сюлейман

3а. Доклад относно съвместен проект са ДАЕУ.

Докладва: Йорданка Ганчева

3б. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Докладват: Ерхан Чаушев, Георги Баханов, 

Ивайло Ивков

4. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева, Иванка Грозева,

Румяна Сидерова, Емануил Христов, Севинч Солакова,



Мария Мусорлиева,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  

Ивайло Ивков

5. Разни. 

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан 

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

Иванова,  Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков, 

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова.    

ОТСЪСТВАХА:  Бойчо  Арнаудов,  Росица  Матева,  Таня 

Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  10,35  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 конференция на тема „Избори и 

демокрация”,  проведена  в  Република  Португалия.  Докладчик  – 

госпожа Иванова.

3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения  с  докладчици  госпожа Ганчева,  госпожа Грозева, 

господин Сюлейман.

4. Доклади по писма с докладчици госпожа Ганчева, госпожа 

Грозева, госпожа Сидерова, господин Христов и госпожа Солакова.
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5. Разни.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така  предложения  дневен  ред?  Първа  беше  госпожа Ганчева. 

Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би да ни включите с госпожа 

Нейкова по точка 2 във връзка с докладите от конференциите.

Имам и много доклади във връзка със съвместния ни проект, 

разпределени на мен и на работната група. Не знам дали в отделна 

точка или в писма да ги докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека да отделим 

нова точка 3а. Записах, госпожо Ганчева.

Уважаеми колеги, други предложения? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова). 

Благодаря.

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

ми позволете два доклада за сведение.

Първо, в „Държавен вестник” бр. 86 от 27 октомври 2017 г. е 

обнародван Указ № 212 на президента на републиката за насрочване 

на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Брест,  община  Гулянци, 

област Плевен, на 18 февруари 2018 г.

На второ място, колеги, ви докладвам вх. № ЦИК-02-83 от 26 

октомври 2017 г., за сведение.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в точката искания 

за изплащане на възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
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колеги,  предложение  за  нова  точка  3б  в  дневния  ред  –  доклади 

относно искания за изплащане на възнаграждения.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Много се  извинявам,  моля да  ме 

включите в доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Мусорлиева.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  допълнителната  точка  3б  в 

дневния ред. Режим на гласуване.

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

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  

Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова).

Благодаря.

Колеги,  от  днешното  заседание по  обективни  причини 

отсъстват госпожа Матева, госпожа Цанева и господин Арнаудов.

Преминаваме към точка първа от дневния ред. Заповядайте, 

госпожо Грозева.

Точка 1. Доклад относно АСЕЕЕО.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА: Уважаеми  колеги,  в  моя  папка  във 

вътрешната мрежа с днешна дата са качени материалите, които ще 

ви докладвам.

Първият материал е списъкът на регистрираните гости. Към 

настоящия момент те наброяват 79. Очакваме още няколко души да 

се регистрират. За ваше сведение, всичко върви нормално.

Следващото,  което  е  качено  за  сведение,  това  е  общият 

сценарий,  който  ни  е  представен  от  фирмата,  която  осигурява 

логистиката и организацията на мероприятието, в 14,30 ч. групата, 

която отговаря за реализацията на мероприятието,  както и всички 

желаещи, могат да присъстват тук в заседателната зала, където ще 
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бъдат  обсъдени  някои  подробности.  Както  виждате,  има  няколко 

приложения.

С  вх.  №  ЦИК-00-668  от  27  октомври 2017  г. фирма 

„Меркурий”  ни  е  изпратила  имената  на  асистентите,  които  ще 

обслужват  мероприятието,  с  кратка  анотация  и  с  образованието. 

Предлагам ви го за запознаване.

Предлагам с вх. № ЦИК-00-669 от 27 октомври, представени 

са ни предложения за реклама на мероприятието, предложено ни от 

госпожа  Ваня  Бижева.  То  ще  бъде  подробно  обсъдено  на 

заседанието, което ще проведем на работната група от 14,30 ч.

С вх. № 07-55-52 от 30 октомври от централата на АСЕЕЕО 

са  ни  изпратени  имената  и  темите,  както  и  кратка  биография  на 

лекторите. Изпратени са ни на английски и на руски език, така както 

са представени в централата. Ние още вчера ги изпратихме за превод 

и се надявам навреме да се изготви Бюлетинът.

Докладвам ви и договора, който е за Тримата Тенори, който е 

представен. Предлагам ви го също за сведение. Нашите юристи се 

свързаха с импресариото им след поправките, които нанесоха, и в 

момента предстои да бъде подписан от председателя на Комисията и 

от главния счетоводител. Засега, това е от мен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Грозева.

С това изчерпихме доклада по точка първа от дневния ред. 

Продължаваме с  точка втора -  първото участие в конференция на 

представители на ЦИК. Заповядайте, госпожо Иванова.

Точка 2.  Доклади относно участие в конференция на тема 

„Избори и демокрация”, проведена в Република Португалия; доклад 

относно участие в конференция във връзка с електронното гласуване 

проведена  в Австрия.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  накратко  ще  ви 

запозная как протече конференцията „Избори и демокрация”, която 

5



се  състоя  на  27  октомври  в  Понта  Делгада,  Португалия.  Това  е 

втората  поред  конференция,  озаглавена  „Избори  и  демокрация”, 

която  се  провежда  в  Португалия.  Същата  беше  организирана  от 

Института за глобални академични изследвания и университета на 

Азорските острови.

Идеята  на  тази  конференция  беше  политиците, 

политическите  партии,  изследователите,  медиите  и  широката 

публика на базата на научните и практически разсъждения по темата 

да  започнат да разбират по-добре изборните системи и изборните 

практики и как те въздействат върху демократичното управление и в 

същото  време  да  бъдат  подпомогнати  всички  добри  медийни  и 

изборни  управленчески  практики,  свързани  с  всякакви  видове 

избори.

Както  знаете  от  предишни  доклади,  аз  и  колегата  Бойчо 

Арнаудов имахме желание да се заявим с презентация по темата, но 

бяхме  уведомени  от  организаторите  на  конференцията,  че 

програмата изцяло е запълнена, тъй като същата ще се състои само в 

рамките  на  един  ден.  Поради  което  ние  присъствахме  само  и 

единствено като слушатели.

Обхватът  на  конференцията  трябваше  да  включва 

изследвания  върху  19  теми:  „Демокрация,  изборна  система  и 

администрация  на  изборите”,  „История  на  изборите”,  „Интереси, 

приоритети  и  поведение  на  избирателите,  отправящи 

предизвикателства  и  правещи  промени  в  изборите  преди  и  след 

избори”,  Политически  водещи  партии  и  коалиции”,  „Етична  и 

неетична подкрепа в изборите”, „Кампании и ролята на медиите и 

технологиите”, „Жените и изборите”, „Методология за политически 

проучвания  и  изследвания  на  изборите”,  „Млади  избиратели  и 

избиратели  за  пръв  път”,  „Пари  и  политика”,  „Отклоняване  на 

гласове”, „Отвъд изборите – демокрация на участието и неформална 

политика”,  „Наблюдение  на  изборите”,  Неправителствени 

организации,  международни  неправителствени  организации  и 

изследователи на изборите” и „Традиционен изборен метод”.
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Аз  нямам  представа  и  не  получихме  такава  информация 

колко са били всички заявили се за участие. От материалите, които 

са  качени  във  вътрешната  мрежа  в  папката  на  колегата  Бойчо 

Арнаудов,  можете  да  видите  едно  въведение  и  девет  кратки 

конспекти на различни заявили се за участие лектори. Те са в писмен 

вид и са на английски език, вие ще прецените дали ще възложим 

същите да бъдат преведени на български. От всички тях единствено 

на  конференцията  присъстваше  господин  Антониос  Коротакис, 

асистент професор в университета от Испания.

На  практика  основният  докладчик  на  конференцията 

трябваше  да  бъде  проф.  Ендрю  Уилсън,  той  трябваше  да  изнесе 

основния доклад, който беше на тема „Университетски изследвания 

за Украйна”. Той е старши преподавател по политика в Лондонския 

колеж към Съвета на Европа за чуждестранни отношения.

Колеги,  това,  което  мога  да  споделя,  е,  че  за  мен 

конференцията  беше  доста  странна.  Нито  един  от  лекторите,  с 

изключение на Антонио Коротакис, не присъстваше. Конференцията 

започна и беше открита от декана на Икономическия факултет към 

университета  на  Азорските  острови,  който на  практика  представи 

това,  което  представлява  университетът.  Беше  направена  една 

презентация  какви  специалности  има  в  този  университет,  колко 

студенти. Последва една презентация на студент по право, който ни 

представи историята на Азорските острови.

След което беше поканен проф. Джон Брайън, професор по 

конституционно право от Бридж Уотърс Стейдж Юнивърсити, той 

се е заявил допълнително, не фигурира. Той изнесе една презентация 

в  рамките  на  регламентираното  време  –  15  минути  и  5  минути 

въпроси – която протече по странен начин. Всъщност той представи 

Акта  на  природния  газ  и  развитието  на  изборната  система, 

минавайки през частната  собственост,  одържавяването,  свързано с 

газта,  за  да  се  стигне  до  изборите  на  сегашния  президент  на 

Съединените  американски щати и  разделението  на  американското 

общество на две – такива, които го подкрепят, и такива, които не го 
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подкрепят.

Това, което мога да кажа, е че на конференцията присъстваха 

около десетина студенти, двамата лектори, за които ви казах – проф. 

Джон Брайн и Антонио Коротакис. Всичко друго беше представено 

в  писмен  вид,  то  е  пред  вас.  Лично  на  мен  много  ми  допадна 

лекцията  на  проф.  Коротакис.  Това  беше  едно  много  интересно 

изследване на сегашното състояние на различните видове избори и 

той направи едно много обстойно, не бих казала резюме, а детайлно 

проучване  как  политическите  партии  участват  в  изборите  и 

различните изборни техники, които довеждат до това, ако участват 

например пет партии, как само три от тях да влязат в съответния 

орган,  който  ще  се  конституира  на  съответните  избори.  Имаше 

разсъждения  върху  това  как  купуването  на  гласове  влияе  на 

изборите,  как  влияят  политическите  партии.  Въобще  беше  едно 

много задълбочено и интересно изследване.

След което конференцията се преустанови. Беше казано, че се 

очаква да дойде една лекторка от Полша, която се е заявила преди 

това,  нейна  презентация  е  качена  сред  материалите,  но  поради 

лошото време не е успяла да кацне.

Това,  което  мога  да  кажа,  е,  че  конференцията  като 

организация  според  мен  не  беше  на  добро  ниво.  Нито  един  от 

посочените часове не беше спазен. Регистрацията се забави с повече 

от два часа,  тъй като се оказа,  че на посещение в университета е 

дошъл президентът  на  Португалия,  поради което нямаше никаква 

яснота и нямаше кой как да обясни какво се случва.

Така  или  иначе,  ние  взехме  участие,  присъствахме  през 

цялото  време  на  конференцията.  Представяме  ви  тези  материали, 

които бяха предоставени на нас като участници, и вече предоставям 

на вас да прецените дали ще възложим същите да бъдат преведени 

на български и да бъдат качени в системата. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Преминаваме към следващите двама докладчика –  госпожа 

Ганчева и госпожа Нейкова. Заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще се опитаме накратичко 

да  ви  запознаем с  конференцията,  която  се  проведе  във  връзка  с 

електронното  гласуване   в  Австрия,  на  която  присъствахме  аз  и 

госпожа Нейкова. Конференцията, както знаете, беше организирана, 

както поканата ни беше изпратена, от господин Гайл Микалев, също 

с  комплимент  от  него,  от  Венецианската  комисия.  Това  е 

международно мероприятие, което се организира за втори път, и има 

за  цел  да  събере  представители  както  на  научните  среди,  така  и 

изборни  експерти  и  да  обменят  опит  и  виждания  във  връзка  с 

електронното гласуване.

В  конференцията  участваха  сто  човека,  като  имаше 

представители  на  академичната  общност,  колеги  от  други 

избирателни  комисии,  присъстваха  представители  на  Съвета  на 

Европа, представители на Венецианската  комисия.  Конференцията 

протече  с  презентации  на  доклади,  които  включваха  след  това  и 

дискусии.

Бяха  представени,  накратко  казано,  опити  на  различни 

държави, в зависимост от представителите, които бяха докладчици, 

като голяма част от лекторите бяха представители на академичната 

общност. Ние с госпожа Нейкова ще се опитаме съвсем кратично, в 

резюме да ви представим според нас по-ценните доклади във връзка 

с практическата насоченост. 

Имаше  представител  на  университета  в  Канада,  който 

представи  доклад във връзка  с  нагласите  на  канадското  общество 

във  връзка  с  онлайн  гласуването.  Знаете,  че  там  има  проведено 

електронно гласуване, като общо взето заключението е, че повечето 

от канадците имат резерви към електронното гласуване , но въпреки 

всичко  статистиките  сочат,  че  при  такова  гласуване  канадските 

избиратели  ще  участват.  Заключението  на  лектора  беше,  че 

всъщност, както и повечето неща, онлайн гласуването – сравни го с 

банковото  дело  –  въпреки  че  има  определен  риск  ненадеждност, 

всъщност  се  използва.  Около  43  процента  от  тези,  които  имат 

недоверие,  са  заявили,  че  ще  гласуват  онлайн.  В  докладите  бяха 
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използвани база данни от изборите през 2011 - 2015 г.

Друг  опит,  към  който  ще  ви  насочим  вниманието,  това  е 

имаше представител  на  държавата  Бразилия,  като  подробно  беше 

изложен опитът на Бразилия. Това всъщност беше представено като 

машинно гласуване, но както и лекторът каза (според мен, по мое 

мнение), но както лекторът каза и в доклада му е отразено, че той 

възприема или там нагласите са такива, че електронното гласуване 

бива два вида – едното е с машина, с интерфейс, а другото е онлайн 

гласуването,  което  е  застъпено  в  Естония  и  други  държави. 

Подробно беше обяснено и разяснено кога за първи път е въведен 

този  вид  гласуване  в  Бразилия.  В  1996  г.,  ако  не  бъркам,  след 

изборите в Рио де Жанейро има големи измами, което провокира да 

бъде  създадена  една  експертна  група  от  изборни  специалисти, 

съдии,  IT  специалисти,  които,  така  да  се  каже,  измислят  тази 

машина. Включително предлагат и нов закон. И оттогава в Бразилия 

този  вид  гласуване  еволюира,  така  да  се  каже,  като  машината, 

доколкото беше обяснено, съдържа интерфейс, с който избирателят 

се идентифицира във връзка с въведената база данни. След това той 

може да упражни правото си на глас. Приликата, доколкото аз успях 

да направя с  машинното гласуване,  което в България проведохме, 

донякъде е, че цялата информация след това се събира на USB, на 

флашка и се предава в Центъра по отчитане на резултатите.

Много  интересна  презентация  имаше  от  представители  на 

швейцарските  пощи.  Както  и  от  споделения  вече  опит от  колеги, 

които присъстваха на избори в Швейцария, знаете, че там активно е 

застъпено  гласуването  по  пощите,  но  беше  презентиран,  пак 

пречупено през призмата на електронно гласуване и свързано с него, 

трети  начин  за  гласуване  в  Швейцария.  Както  беше  обяснено  от 

докладчиците,  всъщност  в  Швейцария  може  да  се  гласува  в 

избирателни секции, по пощата и всъщност докладът беше свързан с 

третия  канал  и  начин  на  гласуване  –  това  е  цифровизацията  на 

швейцарските пощи. Доколкото възприехме и е отразено в доклада, 

че пощата швейцарците получават едни специални кодове, с които 
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могат да си упражнят правото на глас. Всичко е на хартия и след 

това, независимо от вида на устройството – дали е лаптоп, дали е 

смартфон – те въвеждат тези кодове. Всъщност цифровизацията на 

швейцарските пощи се използва като начин за гласуване един вид 

чрез  електронна  платформа  (извинявам  се,  може  би  лаично  го 

обяснявам),  като  електронната  платформа,  доколкото  разбрах,  се 

управлява  от  швейцарските  пощи  и  е  разработена  с  помощта  на 

специалисти  от  Барселона.  Тази  платформа  преминава  одити  от 

фирми за киберсигурност.

Това е накратко. Колегата Нейкова ще продължи. Колеги, аз 

само, обсъждайки с другия участник, ще ви предложим материалите, 

които  според  нас  съдържат  ценна  информация  с  оглед  и 

задълженията  ни  по  Изборния  кодекс,  с  оглед  това,  което  се 

дискутира в Централната избирателна комисия, с чисто практическа 

насоченост,  не  всички  материали  да  преведем  от  английски  на 

български  език  с  оглед  достъпност.  Беше  предоставена  и 

препоръката за оперативни технически и правни стандарти, която, 

знаете,  се  разработва  от  Съвета  на  Европа.  Има експертна  група, 

имаме я на хартия, също и тя да се преведе, за да е на разположение 

в Комисията. 

Част  от  колегите,  които  бяха  от  изборните  органи,  ще 

присъстват на нашата конференция следващата седмица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  аз  ще  допълня 

колегата  Ганчева.  Беше представен опитът и на Естония,  Босна и 

Херцеговина  и  Холандия.  По  отношение  на  Естония  не  толкова 

системата  за  електронно  гласуване,  тъй  като  тя  е  с  доста 

дългогодишен  опит,  по-скоро  беше  представен  естонският 

механизъм  за  проверка  на  гласовете,  който  е  въведен,  за  да 

гарантира  сигурността  при индивидуалната  проверка на  вота,  тъй 

като  чрез  специално  мобилно  устройство  всеки  един  избирател, 

който разполага с мобилен телефон, а предполагам, че там всички 
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разполагат  с  такива,  може  да  се  направи  тази  индивидуална 

проверка. Но в момента е в процес дискусия за подобряване на този 

механизъм, тъй като е засечено използване на софтуер, който не е 

много  добронамерен.  Но това  са  вече  технически  подробности,  с 

които в материалите, които ще бъдат преведени, може по-детайлно 

да се запознаем.

Беше обърнато много сериозно внимание на всяка една сесия 

по време на конференцията относно сериозността на атаките, когато 

се  използват  нови  технологии в  изборния процес.  Беше обърнато 

внимание на тези мерки в Австралия, Естония, Швеция.

За видовете електронно гласуване колегата Ганчева спомена. 

Аз  останах  с  впечатление,  че  все  още  е  спорен  въпросът  дали 

традиционното гласуване е по-защитено или трябва да се премине 

към електронно гласуване предвид неговите ползи за достъпност, за 

улеснение,  за  привличане  на  младите  гласоподаватели.  Беше 

представена една статистика към 2016 г., че където има електронно 

гласуване или някаква съвременна технология, това ще бъде удобно 

за  избирателите,  тъй  като  в  рамките  на  Европейския  съюз  19,3 

милиона граждани живеят в държава, в която не са родени и едва ли 

ще отидат в родната си държава само в изборния ден.

По  отношение  на  Холандия,  тяхната  система  използва 

поддържащ  софтуер  на  изборния  процес,  който  се  използва  за 

организация  на  процеса,  определяне  на  резултатите,  процеса  по 

номинация на кандидатите. Този съпътстващ софтуер е разработен 

по инициатива на техния орган за управление на изборите през 2008 

г.,  обаче  предвид  недостатъчната  сигурност  на  тази  система, 

предполагам  си  спомняте,  на  последните  произведени  избори  в 

Холандия, той не беше използван и там  беше залегнат принципът, 

че водеща е хартията и тя е по-сигурна при произвеждане на избори. 

В момента се поправят слабостите на тази система, които са били 

констатирани,  за  да  може  през  2018  г.,  когато  има  избори  за 

общински съвети (може би не се наричат точно по този начин при 

тях), да бъде използван отново.
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Босна и Херцеговина нямат система за електронно гласуване. 

Техният  материал  беше  „Използването  на  нови  технологии  в 

изборния процес”. Те нямат система за електронно гласуване, имат 

интегрирана  информационна  система  за  избори  и  работят  по  три 

области  за  внедряване  на  нови  технологии:  идентификация  на 

избирателите,  гласуване  и  преброяване.  Общественото  мнение  по 

отношение  на  идентификацията  е  положително,  но  все  още  е 

отворен  дебатът  по  отношение  гласуването  и  преброяването. 

Системата, която е пилотна, е тествана на местните избори през 2016 

г.,  като  в  края  на  2016  г.  е  прието  решение  за  създаване  на 

междуведомствена  група,  която  да  изготви  предложения  за 

въвеждане на нови технологии в изборите и евентуално те ще бъдат 

използвани в следващите им общи избори, които са през октомври 

2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, въпроси?

Благодаря  на  колегите  по  точка  2.  Продължаваме  с  точка 

трета  -  доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. Госпожо Грозева, заповядайте.

Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № ЧМИ-06-72 от 26 октомври 2017 г. сме 

получили писмо от  секретаря  на  община  Криводол,  към което  са 

приложени  протокол  от  24  октомври  2017  г.  за  отваряне  на 

запечатано  помещение,  заповед  №  144  на  кмета  на  общината  за 

назначаване на комисия, както и приемно-предавателен протокол от 

същата  дата  за  приемане  на  списъците  за  гласуване  на 

Териториалното  звено  на  ГД  „ГРАО”  във  връзка  с  проведените 

частични избори за кмет на кметство Ракево и в изпълнение на наше 

Решение № 2662-МИ от 18 октомври 2015 г.  Докладвам ви го за 

сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  предходния  доклад,  тъй  като  си 

спомних, че ние взехме протоколно решение за превод на руски и на 

английски на всички материали, които са свързани с предстоящата 

международна конференция, но не сме взели протоколно решение 

по  отношение  на  превод  на  материали,  свързани  с  командировки 

извън страната, колеги, предлагам ви първо да подложа на гласуване 

конкретното предложение на госпожа Ганчева и госпожа Нейкова за 

превод  на  материали  от  това  посещение,  както  и  по  принцип 

извършването  на  такъв  превод  след  доклад  в  Централната 

избирателна комисия.

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова); против – 1 (Ивайло Ивков).

Колеги, продължаваме по точка 3 с госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам ви  вх.  МИ-06-

655 от 27 октомври.  Това е  писмо от кмета  на  район „Владислав 

Варненчик”  в  община  Варна.  Информират  ни,  че  във  връзка  с 

изпълнение  на  наше  решение  приложено  ни  изпращат  копие  от 

заповедта на кмета на района за определените длъжностни лица от 

Общинската  администрация  и  копие  от  съставения  протокол  за 

разпечатване  на  помещението,  в  което  се  съхраняват  изборните 

книжа и материали от произведените избори за общински съветници 

и кметове, както и национален референдум. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. Следващ докладчик – господин Сюлейман.

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. № 

ЦИК-14064  от  27  октомври  2017  г.  в  Централната  избирателна 

комисия е постъпило искане от Ивайло Камаджиев, кмет на община 
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Нови пазар, област Шумен, за разрешаване на достъп до запечатано 

помещение, което се намира на първия етаж в административната 

сграда  на  кметство  с.  Пенево,  община  Нови  пазар,  в  което 

помещение  се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените  избори  за  народни  представители  през  2014  г., 

изборите  за  общински  съветници  и  кметове  и  националния 

референдум през 2015 г. и изборите за президент и вицепрезидент на 

Република България  и  националния референдум през  2016 г.,  във 

връзка  с  предаването  на  изборните  книжа  и  материали  от 

произведените  избори  за  народни  представители  през  2014  г.  на 

отдел „Държавен архив”, гр. Шумен.

Във връзка с това искане съм подготвил проект на решение в 

моя  папка  в  днешно  заседание.  То  е  стандартно.  С  решението 

предлагам  да  разрешим  отварянето  на  запечатаното  помещение, 

което  подробно  докладвах  къде  се  намира,  при  спазването  на 

Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. За извършените действия се 

съставят  съответните  протоколи  и  ни  уведомят  за  извършените 

действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Ивайло  

Ивков,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова). 

Благодаря. Колеги, това е Решение № 4910-НС/МИ/ПВР/НР.

Колеги,  с  това  изчерпихме  точка  3  от  дневния  ред. 

Продължаваме  с  точка  3а  –  доклад  относно  съвместен  проект  с 

Държавната  агенция  „Електронно  управление”.  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.
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Точка 3а.  Доклад относно съвместен проект с  Държавната 

агенция „Електронно управление”.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в тази точка имам няколко 

доклада, които са разпределени на мен и на работната група.

Първият  доклад  във  връзка  със  съвместния  ни  проект  с 

Агенцията „Електронно управление” е с вх. № ЦИК-00-659-2 от 30 

октомври 2017 г. Това е писмо, получено по електронната поща от 

госпожа Силвия Митева. То е във връзка с вх. № ЦИК-00-659-1 от 30 

октомври  2017  г.  Всъщност  тук  се  съдържа  информация,  че  на 

изпълнителя по Дейност 1 е изпратен междинният доклад, който е 

получен, с коментарите от Централната избирателна комисия и от 

възложителя  Агенцията.  Предоставен  е  срок  до  3  ноември 

преработеният  междинен  доклад  с  отразени  всички  бележки  и 

коментари  на  Държавната  агенция  „Електронно  управление”  и 

Централната  избирателна  комисия.  Това  е  срокът,  посочен  от 

Държавната агенция „Електронно управление”. Докладвам ви го към 

момента за сведение.

Другият доклад е вх. № ЦИК-06-58-16 от 30 октомври 2017 г., 

отново  от  госпожа  Силвия  Митева.  Препратен  ни  е  приложен 

получен имейл от Ню Ай АД с приложен план за провеждане на 

симулациите.  Съдържа  се  отново  информация  за  провеждане  на 

двудневното  събитие,  което  е  по  проекта,  припомням,  че  ние 

получихме  вече  такъв  сценарий,  условно  казано.  В  Централната 

избирателна комисия се е провела среща.

Аз предлагам след обсъждане с колегите от работната група 

да го обсъдим след заседанието с оглед и проведената среща между 

Централната  избирателна  комисия,  Държавната  агенция 

„Електронно управление” и изпълнителя на 19 октомври 2017 г.

Колеги, другият ми доклад във връзка със съвместния проект 

е с вх. № ЦИК-00-674 от 31 октомври. Получен е отново имейл от 

госпожа  Силвия  Митева,  която  ни  уведомява,  че  във  връзка  с 

изпълнението на Дейност 2 по проект „Изграждане и внедряване на 
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пилотната  система  за  дистанционно  електронно  гласуване”, 

приложено  ни  изпраща  сключения  договор  с  фондация  „Право  и 

интернет”  с  предмет  „Разработване  на  техническо  задание  и 

методика за оценка” и съпътстваща документация за провеждане на 

обществена  поръчка  с  предмет  „Изграждане  и  внедряване  на 

пилотна система за дистанционно електронно гласуване”.

В оперативен порядък сме го обсъдили с председателя  и с 

ръководителя  от  наша  страна  на  проекта.  Предлагаме  да  бъде 

организирана  среща  утре  с  Държавната  агенция  „Електронно 

управление” от 10,30 ч.  в Централната избирателна комисия,  като 

възложим на госпожа Манолова да организира срещата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 

че 10,30 ч. е удобно. Благодаря.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И последният ми доклад е с вх. № 

ЦИК-09-198  от  30  октомври  2017  г.  това  е  докладна  записка  от 

госпожа  Красимира  Манолова  в  изпълнение  на  Раздел  седми  от 

Заповед № 67 от 2 юни 2017 г. на председателя на ЦИК, с която са 

определени  служителите  от  администрацията  на  Комисията  за 

подпомагане  екипа  от  Държавната  агенция  „Електронно 

управление”, а именно госпожа Манолова за координатор от страна 

на ЦИК като част от екипа за организация и управление на проекта и 

Веселина Тихолова,  експерт ИКТ, като са приложени отчетите на 

госпожа  Тихолова  и  госпожа  Манолова.  Приложен  е  отчет  за 

извършената  работа  по оперативна програма „Добро управление”, 

както  и  всички  документи,  които  съпътстват  обикновено  тези 

отчети.

Колеги,  аз  днес  съм  се  запознала  с  тях.  Тук  се  сочи,  че 

конкретни  резултати  по  приложен  протокол  и  присъствен  лист. 

Протоколите не са приложени, ако прецените, сега да ги одобрим, а 

ако прецените, да го отложим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване одобряването на така предложените отчети от 

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  

Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова);  против  –  1 (Мария 

Мусорлиева).

Благодаря.  Заповядайте,  за  отрицателен  вот,  госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  гласувах 

отрицателно не защото съм против работата  на  двамата колеги,  а 

защото на мен така и не ми е ясно този проект, който фактически не 

се  води  от  нас,  ние  нямаме  никакво  участие,  какво  трябва  да 

гласуваме във връзка с него. Той се води от други хора, други хора 

са  отговорни  по  него,  други  хора  получават  пари  и  т.н.  и  т.  н. 

Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожо Ганчева, предполагам изчерпихме докладите по тази точка. 

Благодаря.

Продължаваме със следваща точка от дневния ред,  точка 3б 

– доклади относно искания за изплащане на възнаграждения. Първи 

докладчик е господин Чаушев. Заповядайте,.

Точка  3б.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-179-1 от 

24  октомври  2017  г.  сме  получили  искане  за  изплащане  на 

възнаграждения  за  заседание  и  дежурства  от  Общинската 

избирателна комисия – Черноочене. По преписката има съответния 

контролен лист и счетоводната справка.

Исканията са за проведено заседание на 26 май 2017 г.,  на 

което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 

и  осем  члена.  На  заседанието  са  прекратили  пълномощията  на 
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общински  съветник  и  са  назначили  следващия  от  кандидатската 

листа. 

На основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с 

чл. 30, ал. 4, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  предлагам  да  се  изплати  възнаграждения  за  това 

заседание.

Дежурство са  провели на  25 май 2017 г.  двама членове за 

подготовка  на  заседанието,  поради  което  на  основание  наше 

Решение  №  2901-МИ  от  15  ноември  2015  г.,  т.  12,  буква  „а”, 

предлагам да им се изплати.

Следващото заседание колегите са провели на 26 юни 2017 г., 

на  което  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар  и  осем  членове.  На  това  заседание  също  са  прекратили 

пълномощията  на  общински  съветник  и  са  обявили  за  избран 

следващия  от  кандидатската  листа.  Поради  което  на  основание 

чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 4 от 

Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация 

предлагам да им се изплати това възнаграждение за заседанието.

На  24  юни  2017  г.  заместник-председател  и  секретар  са 

подготвили материалите за заседанието, поради което на основание 

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

предлагам да се изплати и на тях възнаграждението за дежурство.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така направените предложения.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

Благодаря.

Колеги, много ви моля да се върнем към точка 3а, защото не 

гласувахме за последващо одобрение становището ни по междинния 
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доклад по Дейност 1 от съвместния проект, което беше съгласувано 

по  телефона  и  изпратено  до  Държавната  агенция  своевременно. 

Моля ви сега да го гласуваме за последващо одобрение.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

Благодаря.

Заповядайте, господин Баханов по точка 3б относно искания 

за изплащане на възнаграждения.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. МИ-

27-190 от 27 октомври 2017 г. в Централната избирателна комисия е 

постъпило  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Бяла 

Слатина, за изплащане на възнаграждения както следва.

Направено  е  искане  за  изплащане  на  възнаграждение  на 

председателя на Общинската избирателна комисия – Бяла Слатина, 

за дадено от нея две дежурства, едното на 16 октомври 2017 г. във 

връзка с подготовка на преписката за изпращане в съда по постъпила 

жалба срещу решение на комисията за предсрочно прекратяване на 

пълномощията на  кмет на  кметство Галиче Ценко Чоков,  както и 

другото дежурство, дадено на 23 октомври 2017 г., отново само от 

председателя на Общинската избирателна комисия. То е дадено във 

връзка с подготовка на материалите за провеждане на заседание на 

Общинската избирателна комисия – Бяла Слатина,  на което да се 

изготви и приеме становище на комисията по водените срещу нейни 

решения дела.

Двете искания за възнаграждения за дадените две дежурства 

са с основание т. 12, буква „а” от наше Решение № 2901-МИ от 5 

ноември 2015 г.

Представена е справка за дежурствата, които изброих преди 

малко – на 16 октомври и 23 октомври, дадени от председателя.
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Също така  има  искане за  изплащане на  възнаграждение  за 

проведено  заседание  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Бяла 

Слатина, на 24 октомври 2017 г., на което заседание са присъствали 

всички членове на Общинската избирателна комисия, в това число 

председател, заместник-председател и секретар.

Представен  ни  е  заверен  протокол  от  това  заседание. 

Заседанието е във връзка приемане на становище по делото, което е 

водено  във  връзка  с  постъпила  жалба  от  Ценко  Чоков  срещу 

решение  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Бяла  Слатина,  с 

което му се прекратяват предсрочно пълномощията. Другата точка 

от  дневния  ред  е  да  упълномощят  председателя  на  Общинската 

избирателна  комисия  да  представлява  Общинската  избирателна 

комисия  –  Бяла  Слатина,  пред  Административен  съд  –  Враца,  за 

осъществяване  на  процесуално  представителство.  Видно  от 

протокола те са гласували целия текст на становището, което да бъде 

представено пред Административен съд – Враца.

Изпратени  са  и  съответните  решения,  а  също  така  ни  е 

изпратена и заповед за командироване на председателя, записано е, 

със служебен автомобил, който да представлява комисията. И пише, 

че  разходите  за  командировката  са  за  сметка  на  община  Бяла 

Слатина. 

Фактически трябва да изпратим писмо до кмета на община 

Бяла  Слатина  за  изплащане  на  командировъчните  пари  за 

командировка  на  председателя  във  връзка  с  процесуалното 

представителство в Административен съд – Враца.

В допълнение на доклада ми ще спомена,  че  има изготвен 

контролен  лист  за  предварителен  контрол  от  администрацията  на 

ЦИК,  както  и  счетоводна  справка  № 203  за  размера  на  исканите 

възнаграждения.

Така  че,  уважаема  госпожо  председател,  ви  моля  да 

подложите на гласуване и да вземем решение, с което да изплатим 

възнаграждения  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Бяла 

Слатина, за проведени два броя дежурство от председателя, както и 
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заседание  на  24 октомври на  целия  състав  на  комисията,  както  и 

писмото, което да се изпрати до кмета на общината за изплащане на 

командировъчните. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение  за 

изплащане на възнаграждения ведно с писмото.

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

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

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

Благодаря.  Следващ  докладчик  е  господин  Ивков. 

Заповядайте.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Благодаря.  Колеги,  с  писмо вх.  МИ-27-

189 от 26 октомври Общинската избирателна комисия – Брацигово, 

чрез  председателя  и  заместник-председателя  са  поискали 

изплащането  на  възнаграждение  за  две  проведени  заседания. 

Документите  са  в  оригинал,  минали  са  пред  администрацията  на 

Централната  избирателна  комисия,  има  счетоводна  справка  и 

контролен лист, че могат да бъдат изплатени възнагражденията. Те 

се дължат, тъй като на двете дати – на 20-ти и на 23-ти, са проведени 

съответно заседания с множество точки в дневния ред. И на двете 

заседания  са  присъствали  председател,  заместник-председател, 

секретар и седем членове.

На заседанието на 20 октомври са разгледали въпросите за 

отваряне  на  запечатано  помещение  във  връзка  с  решение  на 

Централната избирателна комисия. И освен това са решили да дадат 

тридневен срок на молителя от Общинския съвет Васил Гюлеметов 

за предсрочно прекратяване на пълномощията му. Тридневният срок 

е за възражение, макар че е по негова молба – така предвиждаше 

законът.

Има основание за това заседание.  Има и за следващото,  на 
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което са взели множество решения, като са освободили общинския 

съветник по негова молба, запознали са се с документацията, която 

им е изпратена от Общинския съвет, която са изискали, обявили са 

следващия, който е с преференции.

Така  че  и  двете  заседания  са  имали  своето  основание. 

Предлагам да изплатим възнагражденията, така както са поискани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  режим 

на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

Колеги, връщаме към предходния доклад за едно допълнение. 

Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, моля за извинение, 

пропуснал съм да  ви предложа за  гласуване постъпило заявление 

заедно с дежурствата на председателя на ОИК – Бяла Слатина, на 16-

ти и 23-ти, които гласувахме, и заседанието на 24 октомври 2017 г. 

Има още едно искане за изплащане на възнаграждение за дежурство 

на председателя на 25 октомври 2017 г. във връзка с явяването му по 

делото  в  Административен  съд  –  Враца,  и  осъществяване  на 

процесуалното  представителство,  за  което  беше  упълномощен  с 

решение  на  ОИК  –  Бяла  Слатина.  Така  че  ще  ви  моля  да  го 

подложите на гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 
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Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

Колеги, продължаваме с  точка четвърта  от дневния ред  - 

доклади по писма. Първи докладчик е госпожа Ганчева.

Точка 4. Доклади по писма.

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

04-01-27-2  от  27  октомври  2017  г.  Чрез  Министерството  на 

външните  работи  ни  е  препратен  проект  на  доклад  относно 

предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, 

внасящо изменение по Регламент № 1141/2014 г.  на  Европейския 

парламент  и  Съвета  от  22  октомври  2014  г.  относно  статута  и 

финансирането на европейските политически партии и европейските 

политически фондации. Преводът е с вх. № ЦИК-04-01-27-3 от 31 

октомври  2017  г.  За  сведение  и  запознаване  го  докладвам.  То  е 

разпределено  и  на  работна  група,  вероятно  тази  по  ад  хок 

механизма.

Докладвам ви вх.  № ЦИК-04-01-34 от 30 октомври 2017 г. 

Това  е  препратено  от  Министерството  на  външните  работи  и  е 

информация,  като  на  нас  ни  е  за  сведение,  то   е  адресирано  до 

Министерството на външните работи, относно преглед на работата 

на  Естонското  председателство  на  Съвета  на  Европейския  съюз, 

конференцията  на  председателите  на  комисиите  на  Европейския 

парламент, проведена на 24 октомври в Страсбург. Докладвам го за 

сведение и запознаване.

Колеги,  докладвам  и  входящи номера  ЦИК-07-38-52  от  27 

октомври 2017 г.  и ЦИК-07-38-54 от 31 октомври 2017 г. Това са 

имейли във връзка с проведената среща по изборни въпроси, знаете, 

така наречения криптотул, а именно за предстоящите евроизбори. Аз 

вчера проведох разговори с господин Станев от „Информационно 

обслужване”.  Тези  имейли  съдържат  информация  относно 

осъвременяването  на  контактната  листа  между държавите  членки. 

Сочи се информация за промяна в графите и в колоните. Всъщност 

ние  своевременно,  веднага  след  срещата,  знаете,  предприехме 
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необходимите  действия,  информирахме  Комисията  за  съответните 

контакти и към момента имаме актуална контактна точка. Господин 

Станев ме уведоми, че в момента тестовете вървят успешно, като 

предмет на тестовете са примерни данни между държавите членки, 

не се работи с реални, а с примерни данни. Това ви го докладвам за 

сведение и информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Продължете, госпожо Ганчева.

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

07-38-52 от 27 октомври 2017 г. ведно с превода, като това е писмо, 

отново  получено  във  връзка  с  проведената  среща  по  изборни 

въпроси и тук се съдържа информация, колеги, относно въпросника, 

който  е  бил  дискутиран  в  Централната  избирателна  комисия  за 

местни  избори,  няколко  пъти  разглеждан  в  заседание.  Доколкото 

съм  информирана,  тъй  като  не  съм  присъствала,  когато  е  взето 

протоколното решение, да изпратим по-късно този въпросник. Сега 

ни дават срок до 3 ноември.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ще  си  позволя  по  телефона  да 

напомня на Стара Загора, защото това е единствената община. А там 

не са и много хората, четири души са всичко на всичко, но още няма 

информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ако сме готови 

до следващото заседание, на следващото заседание да изпратим за 

превод включително, за да представим информацията на английски.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ако  може,  втори  път  да  изпратим 

писмото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Гласуваме, 

колеги.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  
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Севинч Солакова, Цветозар Томов).

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  за  коректност на доклада, 

съжалявам,  сега  го  видях,  тук  е  приложена  информация  относно 

числови  данни,  като  те  ни  молят,  ако  имаме  предложения  за 

актуализация, за подобрения, да ги изпратим до 3 ноември. В този 

ред на мисли ние евентуално ще си изпратим до 3 ноември, ако сме 

готови, и то ще бъде възприето като актуализация.

Другият  въпрос,  който  се  поставя,  е  информация  относно 

„Вашата Европа”,  информация относно изборите,  като се сочи, че 

всички поемат ангажимент да  гарантират,  че  нашите граждани са 

способни да упражнят неограничено своето право. И нашите колеги 

сочат,  че си сътрудничат с  Комитета  на експертите  от държавите 

членки, които им помагат в обработването на всички данни на сайта. 

Тази информация е изчерпателно представена на някой национален 

сайт  (колеги,  съжалявам,  обаче  чета  директно  от  превода).  Бихме 

искали да помолим експертите по електорални въпроси (тоест нас) 

да прегледат съответните национални уеб страници, достъпни чрез 

връзките,  които  са  посочени  по-горе,  и  ще  бъдат  щастливи  да 

координират  колегите  от  „Вашата  Европа” (това  е  инициативата), 

ако е необходимо да бъдат поставени актуализации. Сочи се, че ще 

подновят този въпрос на следващото на Експертната група, очакваме 

в началото на идната година, а същевременно ще бъдат благодарни 

за подкрепата.

Колеги,  аз  предлагам  да  се  запознаем  с  информацията  от 

посочените  линкове  и  евентуално  на  следващите  заседания  да 

обсъдим, предвид че има достатъчно време до поставяне на въпроса 

на следващото заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ  докладчик  е  госпожа  Сидерова.  Да  се  готви  господин 

Христов. Заповядайте, госпожо Мусорлиева, да водите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви писмо с вх. МИ-06-653 
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от 26 октомври 2017 г. от кмета на община Полски Тръмбеш, с което 

ни е изпратил информация за държавите членки на четирите лица, 

включени в Част втора на избирателния списък 2015 г. Въвели сме 

тази информация, докладва се за сведение.

Докладвам ви също така за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-

124/3, а преводът е вх. № ЦИК-07-124/4 – благодарствено писмо от 

госпожа  Анка  Турку  за  информацията,  която  й  изпратихме  във 

връзка  с  гласуването  извън  страната  в  провежданите  в  България 

избори за годините от 1991 до 2001 г.  Освен това госпожа Турку 

казва, че те ще бъдат включени в нейното изследване. 

И виждате,  че  в  моя папка има писмо с  отговорите,  които 

изпратихме  на   Министерството  на  външните  работи  за 

необходимите промени в българското законодателство. Част от тях 

ние  обсъдихме  при  писмото,  което  изпратихме  до  23  октомври. 

Промени, които биха се наложили, ако се приемат тези изменения в 

Акта,  които са предложени. Аз и групата,  която обсъждахме,  съм 

дала промените по нововъведените текстове в Акта. Става дума за 

промени,  които  ще  се  наложат  както  в  Изборния  кодекс,  най-

съществените  са  в  частите  в  съдържанието  на  Бюлетина  за 

оформяне, но рефлектират и върху сроковете, в които трябва да се 

регистрират кандидатите, а оттам – върху сроковете, в които трябва 

да  се  регистрират  за  участие  партиите  и  коалициите,  а  оттам  в 

сроковете,  в  които  трябва  да  бъдат  назначени  и  да  работят 

районните  избирателни  комисии  с  оглед  на  регистрацията  на 

техните  застъпници,  сроковете  и  правилата  на  предизборната 

кампания.  Защото ако ще се включи общата листата,  и  срокът на 

предизборната  кампания ще бъде  по-дълъг  след регистрацията  на 

кандидатите, ще се удължат и тези срокове и в правилата. Ще има, 

разбира се, необходимост от промяна и в сроковете за гражданската 

регистрация  в  Закона  за  гражданската  регистрация,  с  оглед 

промените, които са в акта. Посочили сме, че трябва в самия Акт да 

има ясно определение на това какво означава „живеещ и работещ” и 

какво  означава  „пребиваващ”  не  в  преамбюлната  му  част,  а  в 
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правилата.  Естествено  промените  рефлектират  и  върху  Закона  за 

политическите  партии  и  съдържанието  на  бюлетината,  с  оглед 

изискването  да  се включва и логото на  европейската  партия,  към 

която принадлежи съответната партия. Тук не сме разсъждавали за 

негативи или позитиви, защото ще се получи в  бюлетината едни 

партии да имат лого на европейски партии, други да нямат лого на 

европейски партии, тук само сме казали какви промени биха били. 

Това е отговор на въпроса на Естонското председателство, който е 

изследователски, но е необходимо да го имат за обема на промяната 

на законодателството на държавите членки.

По повечето от въпросите и ние сме застанали на позиция, че 

не бива да се правят промени, а и много други страни са категорично 

на такова становище. Ще цитирам само Унгария, която е казала, че 

категорично няма да се съгласи с част от тези промени.

Докладвам го, за да го видят колегите в пълното съдържание, 

което и предния път беше докладвано. За сведение към днешна дата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Христов.

Колеги,  само с оглед пълнота на доклада по отношение на 

това  писмо,  то  беше  публикувано  във  вътрешната  мрежа,  тогава 

госпожа Сидерова го докладва и докладва на микрофон неща, които 

не  бяха  написани  в  писмото.  Сега  е  в  пълния  вариант  заедно  с 

доклада, който тя направи устно.

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви.  Колеги,  във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали ще видите едно писмо, 

получено от Гърция. 

Ще ви го  прочета.  Иска информация за  местните избори в 

България. „Името ми е Сакис Фатакелис от Гърция. Опитвам се да 

направя  упражнение  на  последните  местни  избори  в  България  и 

също  така  за  изборната  система  в  България,  но  срещам  някои 

трудности.  Не  знам  дали  е  възможно  да  ми  изпратите  някаква 

информация или линкове.”

28



Ако се погледне реално на това писмо, не се знае какво се 

иска – някаква информация. Освен това той не пише, че това нещо 

му  е  необходимо  с  изследователски  цели.  Затова  аз  лично  се 

затруднявам да ви направя предложение дали да му пратя линкове 

как да намери резултатите или да остане за сведение, тъй като явно 

е, че не е с научни цели, просто един грък, който иска да му дадем 

някакви  пояснения.  Затова  наистина  ви  предлагам  да  остане  за 

сведение, но все пак ако Централната избирателна комисия прецени, 

че можем да му пратим някаква информация, можем да му пратим 

само линк към архива на данните. Но какво точно иска, той самият 

не описва.

Аз предлагам да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  не 

виждам други становища. Благодаря.

Следващ докладчик – госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  докладна  записка  вх.  № 

ЦИК-09-199 от 31 октомври 2017 г. госпожа Герасимова представя 

разшифровка  на  капиталовите  разходи  и  трансфери,  които  се 

извършват през 2017 г. В изпълнение на указанията на министъра на 

финансите  от  януари  т.г.  по  изпълнението  на  бюджета  всяко 

тримесечие  първостепенните  разпоредители  с  бюджет  представят 

попълнена  форма  съгласно  Приложение  №  8  от  тези  указания  – 

разшифровка  на  капиталовите  разходи.  виждате,  тази  справка 

съдържа  всички  разходи  по  капиталовите  разходи  за  годината, 

включително и третото тримесечие. 

Имаме и обяснителната записка към Приложение № 8, за да 

бъдат представени в дирекция „Държавни разходи”.

Колеги,  тази  справка  в  частта  на  капиталовите  разходи 

съдържа единствено в това тримесечие разходите за новите пултове 

в  Централната  избирателна  комисия,  които  бяха  закупени.  В 

обяснителната  записка  –  моля  да  обърнете  внимание  –  изрично 

уточняваме,  че  капиталовите  разходи  са  направени  само 

минималните  за  обезпечаване  изпълнението  на  функциите  на 
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Централната  избирателна  комисия,  но  те  ще  бъдат  необходими 

евентуално  при  преместването  на  Централната  избирателна 

комисия.

Уважаеми колеги, предлагам така представената информация 

по Приложение № 8 и обяснителната записка да бъдат изпратени до 

дирекция „Държавни разходи”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, режим на гласуване.

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

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

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов);  против  –  1 (Мария 

Мусорлиева).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение на 

днешното  заседание  вх.  №  ЦИК-00-671  от  27  октомври  2017  г. 

писмо, което сме получили в отговор на наше запитване във връзка с 

проявен  интерес  към  сграда  на  Централния  кооперативен  съюз. 

Получили сме писмо, в което те уточняват, че имат собствена сграда 

на  „Раковски”.  Моля  да  се  запознаете,  за  обсъждане  в  работен 

порядък  и  преценка  за  последващи действия.  Става  дума за  нова 

сграда, в която евентуално има и по-добри условия, разбира се, но 

тъй  като  ние  не  сме  им  изпратили  списъка  на  помещенията  със 

съответните параметри, за да може и те да преценят дали могат да ни 

направят  едно  по-конкретно  предложение,  както  виждате,  при 

преференциални  условия.  Докладвам  го  просто  за  допълнителни 

уточнения и обсъждане в работен порядък.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  са  публикувани  поканите. 

Докладвам ви само за изпълнение на възложена задача вх. № ЦИК-

09-193  от  19  октомври  за  изпращане  на  уведомление  в  НАП  за 

сключените  трудови  договори.  Веселина  Тихолова  с 

квалифицирания  електронен  подпис  на  27  октомври  е  изпълнила 
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възложената задача.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик – госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, беше докладвано 

едно писмо преди време. Сега е постъпило с вх. № ПВР-04-02-86 от 

30  октомври  2017  г.  относно  това,  че  искат  да  ни  разпитват  с 

господин  Чаушев  относно  приемане  на  документи  на  един 

инициативен  комитет.  Сега  поканата  за  разпит  е  подновена  в 

качеството ни на свидетели на основание чл. 178, ал. 4 от НПК. С 

помощта на регистрацията съм извадила регистъра към тази дата и 

ви моля да одобрим един отговор на въпроса дали лицето Валентин 

Асенов Николов е това лице, което е представило списъка. Разбира 

се, това лице е отразено в списъка, не случайно двама човека сме 

погледнали личната му карта и дали той представлява инициативния 

комитет.  Той  е  записан  и  той  е  представлявал  в  случая  този 

инициативен  комитет.  Питат  на  коя  дата  и  пред  кои  лица  е 

извършено това – това също е отразено в регистъра. И как и по какъв 

начин се отразява кое лице е подало документите.

Моля  ви  да  гласуваме  този  отговор  спрямо  регистъра  и  с 

господин Чаушев да бъдем така добри на 15 ноември в 9 ч. да се 

явим в сградата на Седмо районно управление – Столична дирекция 

на вътрешните работи, София, „Александър Малинов” 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  чухте  предложението  на  госпожа  Мусорлиева.  Гласуваме 

писмото.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.

Заповядайте, господин Пенев.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 

комисия  е  постъпило  с  вх.  МИ-09-41  на  27  октомври  2017  г. 

постановление  за  прекратяване  наказателно  производство  от 

Районна прокуратура –  Варна.  Касае  се  за  проверка във връзка  с 

нарушение  в  гласуването  в  изборите  за  общински  съветници  и 

кметове на 25 октомври 2015 г. в секция във Варна. Лице, което е 

било  член  на  секционната   комисия  е  гласувало,  въпреки  че 

настоящият  и  постоянният  му  адрес  са  в  с.  Здравец,  община 

Търговище. Прокурорът, който е издал постановлението, е приел, че 

лицето  не  е  съзнавало,  че  няма  право  да  гласува,  макар  че  е 

гласувало в нарушение на Изборния кодекс.  След което има едни 

разсъждения и съображения във връзка с това каква е практиката на 

Върховния административен съд, кога се стига до недействителност 

на избора и съответно едни съображения, че в случая допуснатото от 

лицето нарушение не се е отразило на резултатите от проведените 

избори.  И  отделно  приема,  че  не  се  касае  за  висока  обществена 

опасност.  На  тези  основания  приема,  че  следва  да  се  прекрати 

досъдебното  производство.  Тези  постановления  подлежат  на 

обжалване в седемдневен срок. Тъй като е получено на 27-ми, на 3 

ноември изтича срокът за обжалване.

Моето предложение е да остане за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-04-02-

85  от  30  октомври 2017  г.  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило  искане  от  Столична  дирекция  на  вътрешните  работи, 

Трето  районно  управление.  Желаят  да  им  предоставим  справка 

какви  са  изискванията  и  редът  за  регистрация  на  инициативни 

комитети за  участие  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

републиката на 6 ноември 2016 г., както и пълни установъчни данни 

–  три  имена,  ЕГН  и  телефон  на  лицата,  приели  документите  за 

регистрация  на  инициативен  комитет,  представляван  от  Валери 

Василев Венков, както и оригинала на посочена страница и ред от 
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списъка  на  избирателите,  подкрепящи  регистрацията  на 

независимите кандидати за президент и вицепрезидент Камен Попов 

и Георги Неделчев.

Стоян Русинов е подготвил копие от исканите документи, а 

именно от страницата от регистъра, от която са видни членовете на 

Централната  избирателна  комисия,  които  са  приели  документите, 

както  и  заверено  копие  от  съответната  страница  от  списъка, 

подкрепящ кандидатите. Ще им посочим информация, че ако искат, 

с  оригинала  на  страницата  могат  да  се  запознаят  на  място  в 

Централната избирателна комисия след предварителна уговорка по 

телефона.  Предлагам  да  им  изпратим  по  т.  1  от  искането  им  и 

справка  какви  са  изискванията  и  редът  за  регистрация  на 

инициативен  комитет,  принципното  решение  на  Централната 

избирателна комисия, касаещо реда за регистрация на инициативни 

комитети в Централната избирателна комисия за участие в изборите 

за президент и вицепрезидент на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, гласуваме.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

И последен докладчик – господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № МИ-09-40 – прекратено е, както и 

следващото  поради липса  на  пряк  умисъл,  изискуемата  форма  на 

вина  за  такъв  вид  престъпления,  а  именно  срещу  човек,  който  е 

живеел в с. Каменар, област Варна, после се преместил в Раднево 

при съпругата си и си дал документите там. Обаче после се скарал с 

техните на съпругата и се върнал на постоянния си адрес. Отишъл да 

гласува, не бил в списъка, обаче те го познават, защото си е живял в 

Каменар.  Един от членовете на комисията,  свидетелят Ахмедов, е 

33



казал: аз го познавам, срещам го всеки ден по улицата. Дописали го 

и  му  дали  да  гласува.  Поради  това  след  три  страници обяснения 

прокуратурата е заключила, че липсва пряк умисъл, защото той си е 

живеел там, за малко само се е преместил на другия адрес, чувства 

се от това село и си има право да гласува,  затова  липсва вината, 

тоест няма престъпление. 

Предлагам да остане за сведение.

Другото е – докато мислите по първото - вх.  МИ-09-39, за 

наша гражданка, която живеел от доста време в Англия, гласувала е 

в  София.  Дописали са  я  в  списъка,  тя  си  има тук адрес,  но не  е 

отговаряла  на  изискванията,  които са  били ясни  на  прокурора по 

чл. 396,  ал.  1  от  Изборния  кодекс,  тоест  нямала  е  уседналост.  И 

въпреки това той счита, че тя не се е старала упорито да гласува на 

този адрес, а просто в нейния анимус е било (той не употребява този 

израз), че тя си има право да си гласува по адреса си в София. Заради 

това поради липса на вина, респективно пряк умисъл за извършване 

на инкриминираното деяние се прекратява.

Предлагам да е за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Не 

виждам коментари по тези две предложения.

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. Свиквам следващото заседание в четвъртък, 

10,30 ч.

(Закрито в 12,05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова
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