ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 587
На 28 ноември 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад за проведена тестова кампания на инструмента за
обмен на данни между държавите-членки на Европейския съюз по
повод избори за членове на Европейския парламент.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Доклад относно представен междинен доклад с предмет:
„Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно
електронно гласуване и провеждане на три симулации на
дистанционно електронно гласуване“.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Доклад относно провеждане на симулации на електронно
дистанционно гласуване от ЦИК и „Информационно обслужване“
АД.
Докладва: Росица Матева
4. Доклад относно искане за достъп до обществена
информация.
Докладват: Росица Матева, Емануил
Христов
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Бойчо Арнаудов
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5.а. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
6. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Таня Цанева, Севинч Солакова,
Ивилина Алексиева, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Георги Баханов, Росица
Матева
7. Разни.
Докладва: Румяна Сидерова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Камелия Нейкова и Катя Иванова.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, добър ден! В залата сме 14 членове на Централната
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 28 ноември 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т. 1.
Доклад за проведена тестова кампания на инструмента за обмен на
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данни между държавите-членки на Европейския съюз по повод
избори за членове на Европейския парламент – докладчик госпожа
Ганчева; т. 2. Доклад относно представен междинен доклад с
предмет: „Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно
електронно гласуване и провеждане на три симулации на
дистанционно електронно гласуване“ с докладчик госпожа Ганчева;
т. 3. Доклад относно провеждане на симулации на електронно
дистанционно гласуване от ЦИК и „Информационно обслужване“
АД – докладчик госпожа Матева; т. 4. Доклад относно искане за
достъп до обществена информация – докладчик госпожа Матева; т.
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения с
докладчик господин Арнаудов; т. 6. Доклади по писма с докладчици
госпожа Ганчева, госпожа Бойкинова, госпожа Цанева, госпожа
Солакова и аз; т. 7. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Първи беше господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако обичате, да ме включите към
точката с докладчик госпожа Матева – за достъп до обществена
информация, и към докладите по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Христов.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да ме включите в докладите по писма.
Като гледам, и колегата Цачев ги е прегледал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За изплащане на възнаграждения на ОИК
– няма точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В такъв случай
ще включим нова точка 5.а. - Искания за изплащане на
възнаграждения от ОИК.
Други? – Не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против –
няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
искам да ви информирам, че по обективни причини от днешното
заседание отсъстват господин Андреев, госпожа Иванова и госпожа
Мусорлиева. И по обективни причини по-късно ще дойде госпожа
Нейкова.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Доклад за проведена тестова кампания на инструмента
за обмен на данни между държавите-членки на Европейския
съюз по повод избори за членове на Европейския парламент.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК00-741 от 24.11.2017 г. Това е писмо, получено по електронната
поща в Централната избирателна комисия и с него „Информационно
обслужване“ АД приложено ни изпраща доклада за проведената
тестова кампания във връзка с крипта и контактните точки, който
ние трябва да изпратим на съответния имейл адрес, за да приключи
тестовата кампания и в Европейската комисия да са наясно с
тестовете, които Република България в рамките на тази тестова
кампания е извършила.
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Към писмото отделно от екселския файл, който всъщност
отразява тестовете, които са извършени, от „Информационно
обслужване“ АД във връзка с договора, сключен за тази дейност, е
приложен и доклад за проведените тестове за криптиран електронен
обмен на данни за кандидати и гласоподаватели в избори между
контактните точки на страните – членки на Европейския съюз, който
е за яснота на Централната избирателна комисия и съдържа цялата
информация – всички стъпки и изпратените тестови данни –
подробно обяснено за яснота на членовете, като на стр. 6 от този
доклад са отразени и някои недостатъци, които са открили
специалистите от „Информационно обслужване“ АД по повод и във
връзка с извършената тестова кампания, а именно, че няма
предвидена възможност в една държава за различни криптографски
ключове за отделни контактни точки, както са приведени по-горе
примерите, дадени за Испания. Съответно открити са недостатъци,
че страните – членки не събират информация за националните
идентификационни номера на гражданите и пр. В 10 точки е описано
подробно.
Във връзка с този изпратен доклад и това писмо аз ще
докладвам свързано вх. № ЦИК-00-742 от 27.11.2017 г. Всъщност
това е приемо-предавателния протокол, с който ще се констатира
извършената работа по договора, сключен с „Информационно
обслужване“ АД.
И ви предлагам на първо място да одобрим така направените
тестове, които са отразени в екселския файл и да ги изпратим на
посочения имейл адрес, а именно този, който е изписан в писмото на
„Информационно обслужване“ АД, за да има обратна връзка
Европейската комисия за проведената тестова кампания, че
Република България, условно казано, си е свършила работата в
рамките на тези тестове.
И предлагам на вниманието на комисията, както обсъдихме
вчера с председателя, дали би следвало да се изпрати приложено
частта от доклада с констатираните недостатъци, от които е видно
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всъщност, че са недостатъци, които няма как да станат ясни,
доколкото господин Станев обясни, от екселския файл, което може
би е добре за Република България с оглед и за по-нататък, защото
тестовата кампания като премине, криптоинструментът ще се
използва и в реални условия за предстоящите евроизбори, както
знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване и двете предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам с протоколно решение да
одобрим извършената работа, отразена в приемо-предавателния
протокол по договора, сключен с „Информационно обслужване“ АД,
и да упълномощим председателя и секретаря да разпишат за
Централната избирателна комисия екземплярите, като единият
съответно да се върне на „Информационно обслужване“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.
С това изчерпахме точка първа от дневния ред.
Преминаваме към разглеждането на точка втора:
2.
Доклад относно представен междинен доклад с
предмет: „Проучване и анализ на добрите практики за
дистанционно електронно гласуване и провеждане на три
симулации на дистанционно електронно гласуване“.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-00-659-9 от 27.11.2017 г., с което писмо госпожа Силвия
Митева от Държавната агенция „Електронно управление“
приложено ни е изпратила получено писмо по електронната поща от
изпълнителя по Дейност 1, съдържащо Междинния доклад във
формат уърд. Това за сведение.
Както и докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-659-8 от 24.11.2017
г., като във връзка с изпълнението на Дейност 1 по проекта
приложено ни е изпратен коригираният Междинен доклад, изготвен
от „Ню Ай“ АД. Посочено е, че срокът за разглеждане на доклада е 1
декември 2017 г. – 5 работни дни, като молят за нашите бележки и
коментари по договора и се сочи линк откъдето могат да бъдат
изтеглени.
Докладвам го за сведение и запознаване, съгласувано с
председателя предлагаме утре да бъде проведена работна среща, на
която да обсъдим коригирания Междинен доклад и съответно да си
направим нашите бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладът е над 300 страници. Много ви
моля да се запознаете с него. Да видите бележките, които ние сме
изпращали по предходните два варианта на междинния доклад, за да
можем утре в 10,30 ч. да направим обсъждане.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И членовете на екипа по проекта от
Централната избирателна комисия също вече правят своите
бележки, както и ние се запознаваме.
Освен това за яснота на колегите има и едни 10 страници
отделно от доклада, където всъщност съпоставимо са отразени
бележките на Агенцията, нашите бележки и какво е коригирано по
доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
С това изчерпахме точка втора от дневния ред.
Преминаваме към точка трета:
3. Доклад относно провеждане на симулации на електронно
дистанционно гласуване от ЦИК и „Информационно обслужване“
АД.
Заповядайте, госпожо Матева. (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
Уважаеми колеги, за да се комплектува пълната
документация, тя в момента е в процес на получаване и обработка,
нека да отложим разглеждането на точка трета за малко по-късен
час.

Преминаваме към разглеждането на точка четвърта:
4. Доклад относно искане за достъп до обществена
информация.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, на заседание на 16 ноември
2017 г. ви докладвах заявление, постъпило от политическа партия
„Движение Да България“ за достъп до обществена информация, с
четири зададени въпроса. Припомням, че тогава взехме решение и
определихме комисия в състав аз, Красимира Манолова, Веселина
Тихолова, Милена Радославова и Николай Желязков, която да
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разгледа заявлението и да предложи проект на решение и
съответните документи за отговор.
Предлагам ви в папката с моите инициали да отворите
подпапка: „Заявление по ЗДОИ“. Там е качено и самото заявление,
за да си припомните въпросите. Имаме протокол от заседание на
комисията, в който се предлага да бъде отговорено и как по четирите
въпроса, и проект на решение, който е подготвен, евентуално
Централната избирателна комисия да го вземе, за да отговори на
зададените въпроси. Като припомням, че в самото заявление е
поискано отговорът да бъде изпратен на посочената електронна
поща, така че предложението на комисията е да бъде отговорено с
писмо по електронната поща.
Ако искате, погледнете внимателно.
На първия въпрос: „Създадено ли е специализираното звено
за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното
електронно гласуване по ал. 13 от параграф 145 на Изборния кодекс
и ако не, в какъв срок ще бъде създадено“, предложението на
комисията за отговор е, че не е създадено такова звено по смисъла на
ал. 13, тъй като в Изборния кодекс не е предвиден срок за
създаването му, поради което Централната избирателна комисия ще
предприеме действия по реализиране на горното след изграждането
на системата за дистанционно електронно гласуване.
Тук аз мисля да добавим, че след провеждането на
симулациите, които са ни вменени като задължение през 2017 г., и
след въвеждане на системата през 2018 г. – едва тогава ще бъде
създадено звеното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И още едно допълнение: И след приемането на анализа, в
който едно от изискванията на ЦИК е да види структурата и
функционалните характеристики на съответните служители в други
държави, в които се извършва електронно гласуване.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Уважаеми колеги, с това допълнение на отговора и с внасяне
на тази информация на реалните отговори в диспозитива на
решението, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 4921.
Колеги, сега подлагам на гласуване изпращането му по
съответния ред, поискан от лицето.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Господин Христов, заповядайте по тази точка.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получили сме по
електронната поща така нареченото заявление за информация по
Закона за достъп до обществена информация от Даниела Божинова.
Писмото го има във вътрешната мрежа в папката с моите инициали.
То е кратко и ще ви го прочета:
„Уважаема ЦИК, всеки път когато търся данни за проведени
избори и референдуми, се загубвам в морето от информация,
публикувана на вашия уебсайт. Тъй като не бих могла като
гражданин и изследовател да се ориентирам без ваша помощ, моля
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приемете следните въпроси със статут на заявление по Закона за
достъп до обществена информация.“
Понеже не може да се оправи, иска ние да й направим
извадката. (Реплики.)
И дава заявление за достъп до обществена информация с
трите имена и адреса:
„Бих желала да получа официална информация за следното:
Колкото са били избирателите български граждани с
избирателни права на парламентарните избори 2014 г.?
Какъв брой избиратели са гласували и каква е била
избирателната активност в процентно изражение на същите избори?
Моля дайте отговор на горните два въпроса, съответно и за
парламентарните избори 2009, 2013 и 2017 г.
Моля да изпратите информацията на електронния ми адрес….
С поздрави и т.н.“
Колеги, не знам дали това е информация по Закона за достъп
до обществена информация? Това информация, която я има на сайта,
само че аз не го разбирам, вие ми го разкажете и ми го дайте по
нормалния начин…. Защото това е елементарна информация затова
колко е общият брой на избирателите. Има сумарен протокол по
списък колко хора са, изобщо колко са гласували и какъв е
процентът – да се разделят две числа и да се умножат по 100…
(Реплики.)
Именно, тя казва, че информацията е достъпна, обаче не
можела да се оправи, а пък иначе пише, че е изследовател, което за
мен е малко… Един изследовател, който не може да се оправи с
елементарни данни… (Реплики.)
Сумарните данни си ги има и в самата справка като отвориш
нашето решение.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да посочим номерата на нашите решения и
да кажем, че това не е искане по Закона за достъп до обществена
информация. Независимо от това справка можете да си направите от
еди-кои си решения на ЦИК.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да, това ми беше и мисълта. Смята,
че като има закон, всичко можеш да искаш по закона, дори и да го
има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване отговор, в който ние подчертаваме, че
това не е информация, дължима по Закона за достъп до обществена
информация. Въпреки това ние ще подпомогнем госпожа Божинова,
като й посочваме номерата на съответните решения, които тя може
да намери на страницата на Централната избирателна комисия.
Колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка. Моля госпожа
Грозева да отчете резултата.
Който е съгласен с този отговор, моля да гласува.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Продължаваме с точка пета от дневния ред:
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмо с вх. № ЦИК-14-67 от 27.11.2017 г. Това е писмо от
кмета на община Поморие, с което той ни изпраща копие от своя
заповед за назначаване на комисия по чл. 287, ал. 7 от Изборния
кодекс, за отваряне на запечатано помещение, както и протокола за
извършените действия.
Това е за сведение.
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В моята папка за днешното заседание ви предлагам един
проект за решение за отваряне на запечатано помещение в община
Трън, област Перник, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от произведените избори за народни представители през
2017 г., избори за президент и вицепрезидент през 2016 г.,
национални референдуми през 2015 г. и 2016 г., местен референдум
през 2017 г., местни избори през 2015 г. и частични избори за кмет
на община през 2017 г.
Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с
вх. № ЦИК-14-66 от 23.11.2017 г. от кмета на община Трън, област
Перник, с искане за разрешаване отварянето на запечатано
помещение, находящо се на първи етаж в административната сграда
на община Трън, с посочен административен адрес, в което се
съхраняват изборните книжа и материали – казах ви ги кои са.
Достъпът е необходим във връзка с извършване на справка и
предоставяне на копия от налични в запечатаното помещение
документи, поискани с писмо с вх. № 04-04-29/16.11.2017 г. от
началника на Районното управление на МВР – гр. Трън. Това е
писмото до кмета на община Трън и става въпрос за преписка с рег.
№ 361000-2264 по описа на Районно управление – Трън. Копие от
писмото е предоставено на ЦИК с вх. № ЦИК-14-66/1 от 24.11.2017
г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от
Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на
Централната избирателна комисия предлагам да разрешим достъп до
това запечатано помещение.
Решението е стандартно и можете да го погледнете в моята
папка с № пр4806.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така изготвения отговор с писмо.
Режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Уважаеми колеги, продължаваме с новата точка 5.а.:
5.а. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение за проведени заседания и дежурства с
вх. № МИ-27-198 от 16.11.2017 г. от общинската избирателна
комисия – Кърджали.
По преписката има контролен лист, съответно има и
счетоводна справка.
И така, заседание на 27.10.2017 г., на което са присъствали
председател, двама заместник-председатели, секретар и 7 членове.
Разглеждали са сигнал срещу кмет по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА –
участие в търговска дейност. Съответно са поискали сведение от
регистъра. Предлагам на основание т. 1, буква „и“ от наше Решение
№ 2901-МИ от 5.11.2015 г. във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА да
им се изплати.
Следващото заседание е на 31.10.2017 г., на което са
присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и
7 членове, на което са разгледали получените документи от
службата по
регистрация за съответното търговско лице, и
съответно са предложили да даде обяснения на въпросния кмет на
кметство Енчец, община Кърджали.
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На същите основания, т. 1, буква „и“ от Решение № 2901-МИ
от 5.11.2015 г. на ЦИК във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА
предлагам да им се изплати.
Следващото заседание е на 2.11.2017 г., на което са
присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и
8 членове, на което са прекратили пълномощията на общински
съветник и съответно са обявили за избран следващия, поради което
на основание т. 2.1., буква „п“ от наше Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г. във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 13 и чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА
предлагам да им се изплати.
На заседанието на 14.11.2017 г. присъстват председател,
двама заместник-председатели, секретар и
9 членове, вече
съответно са взели решение, с което са прекратили въпросните
пълномощия на кмета на с. Енчец, поради което по т. 1, буква „в“ от
наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. във връзка с чл. 42, ал. 3 и
чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА предлагам да им се изплати.
Съответно във връзка с тези заседания се искат няколко
дежурства:
Дежурство на 26.10.2017 г. от председател и секретар за
подготовка на заседанието на 27.10.2017 г. Предлагам да им се
изплати по т. 12, буква „а“ на Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на
ЦИК.
Съответно по същото дежурство на 30.10.2017 г. от
председател и секретар за подготовка на заседанието на 31.10.2017
г., на същите основания - т. 12, буква „а“ от наше Решение № 2901МИ от 5.11.2015 г.
Съответно дежурство за подготовка на заседанието на
2.11.2017 г. – също председател и секретар, на същото основание: т.
12, буква „а“ на наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г.
Съответно дежурство на 3.11.2017 г. за подготовка и
изпращане на документи в Общинския съвет във връзка със
съответното прекратяване и обявяване за избран на следващия от
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листата – също на председател и секретар – т. 12, буква „г“ на
Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК.
И съответно за заседанието на 14.11.2017 г. се иска
дежурство на 13.11.2017 г. от председател и секретар, поради което
ви предлагам по т. 12, буква „а“ от наше Решение № 2901-МИ от
5.11.2015 г. да им се изплати.
Завърших. Колегите от Кърджали се отчитат месечно и затова
става дълго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване изплащането на тези
възнаграждения.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, връщаме на предходна точка от дневния ред:
3.
Доклад относно провеждане на симулации на
електронно дистанционно гласуване от ЦИК и „Информационно
обслужване“ АД.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, в папката с моите инициали ще ви моля да
погледнете уърдовските файлове: покана, програма, списък на
поканени и сценарий, които сме обсъдили в работната група с
„Информационно обслужване“ АД за провеждането на симулациите
за дистанционно електронно гласуване.
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Докато се запознавате с предложенията, които се правят и
сценария, по който да бъдат проведени тези симулации, с
програмата, която е изготвена и със списъка на поканените, ще ви
припомня, че в предходно заседание на 23 ноември 2017 г. колегата
Нейкова ви докладва офертата и предложението от Гранд хотел
„София“, в което се съдържат цените, за които можем да ползваме
залата на 11 и 12 декември 2017 г., както и предложение за кафепаузите и за техническото оборудване, което ни предлагат и което е
съгласувано с „Информационно обслужване“ АД. При огледа на
залата беше обсъдено и с представителите на ЦИК, които бяха там, а
именно: комплект мултимедиен проектор и екран; озвучителна
система и друга конферентна техника, която ще им бъде
необходима.
По отношение на кафе-паузите предложенията са едната
кафе-пауза да включва само кафе, чай и вода и всъщност да започне
в момента, в който започне първата симулация, тъй като
предложението е да бъдат инсталирани до 14 компютъра, на които
да може да се гласува. И докато останалите гости, които ще
присъстват на симулацията, изчакват реда си за гласуване, да могат
да пият по едно кафе.
За втората кафе-пауза виждате какво е предложението. Тя да
бъде докато се настройва системата за втората и за третата
симулация. Евентуално тогава да се отговаря и на въпроси на
медиите.
Така че предложението е да утвърдим така предложената
оферта от Гранд хотел „София“, тъй като срокът й на валидност е до
днес, за да можем със сигурност да запазим залите за двата дни, тъй
като е необходимо на „Информационно обслужване“ АД предишния
ден да инсталират цялата техника, всички компютри и вечерта да
бъде направена проверка дали работи системата, за да може на
другия ден в 10,30 ч. да започнат симулациите.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, запознахме се с представените материали и направихме
корекции в оперативен порядък.
Имате ли някакви допълнителни коментари? – Не виждам.
Колеги, тогава подлагам на гласуване съдържанието на
поканата, програмата, списъка на поканените, сценария и офертата
на хотела.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с:
6. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК04-01-27-5 от 24.11.2017 г. То е разпределено на мен и на работната
група към Централната избирателна комисия. За сведение е и е
препратено от Постоянното представителство на Република
България към Европейския съюз в Брюксел: информация относно
приемането на доклада на Комисията по конституционни въпроси на
Европейския парламент относно проекта на Европейската комисия
за изменение на Регламента относно статута и финансирането на
Европейските политически партии и Европейски политически
фондации.
Към настоящия момент го докладвам за запознаване и за
сведение.
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Докладвам вх. № ЦИК-07-38-65 от 24.11.2017 г. – отново е
изпратено от Постоянното представителство на Република България
към Европейския съюз в Брюксел, с информация, съдържаща доклад
от заседанието на Работната група „Общи въпроси“, проведено на
23 ноември 2017 г., когато се е състояло Шестото редовно заседание
на Работна група „Общи въпроси“, като се сочи, че следващото
заседание ще се състои на 1 декември 2017 г. Съдържа информация
относно документ, който е разпространен от държавата Франция –
приложен е документът.
Като свързан доклад докладвам и вх. №№ ЦИК-07-38-66 от
24 ноември и ЦИК-07-38-67 от 24 ноември 2017 г., като ви моля да
се запознаете и ви предлагам утре на работното заседание да
обсъдим и това с оглед на това, че следващото заседание е на 1
декември 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, утре в 10,30 ч. ще разгледаме Междинния доклад по Дейност
1, 1.1. и 1.2. от проекта с Държавна агенция „Електронно
управление“; ще разгледаме тези предложения по Акта и
предложението на Босна и Херцеговина за меморандум.
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви само за
сведение вх. № ЦИК-07-184-12 от 27.11.2017 г. Това е информация,
която е изпратена от господин Наир от Индийското посолство, че
предложените от нас кандидатури не отговарят на условията за
участие в курса в държавата Индия по програмата. (Реплики.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само да добавя утре за работното
заседание. Обърнете внимание на вх. № ЦИК-07-38-67. Това е
пълният превод. Там е предложението на Франция, което е частично
и трябва да поговорим, защото то нищо не значи. Всичко е под
подразбиране, но не са ни дали пълния превод, пълното съдържание
на документа. Пише: следват по-подробни данни…
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Такова понятие като „по-подробни данни“ няма в правен
документ. Трябва да ни изпратят целия документ от нашето
представителство. Какво значи „по-подробни данни“? А ние именно
тук разговаряхме и обсъждахме, че трябва да ни дадат процедурата
за тази листа и какви са последиците, но тях ги няма.
Нека да се обадим в Министерството на външните работи или
да се обадим в Брюксел, за да ни пратят по-подробните според тях
данни, т.е. съдържанието на френското предложение по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Да
се
комплектува преписката за утрешната работна среща.
Уважаеми колеги, продължаваме със следващия докладчик –
госпожа Бойкинова. Заповядайте!
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви резолюции за
прекратяване на административно-наказателно производство.
С вх. № ПВР-05-43, ПВР-05-41 и ПВР-05-42 – качени са във
вътрешната мрежа. С тези резолюции областният управител на
област София господин Николай Пехливанов е прекратил
административно-наказателното производство на основание чл. 34,
ал. 3, тъй като административно-наказващият орган не е издал
наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на
Акта за установяване на административно нарушение.
И трите акта ние сме изпратили в срок изцяло с преписките
до областния управител. И трите са срещу „Икономедия“ ООД,
която е собственик на интернет сайта „Блиц“ и касаят установено
нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, от
изборите за президент и вицепрезидент, втори тур, в новия избор на
13 ноември 2016 г., тъй като в изборния ден в часове от 10 ч., 12,41
до 16 ч. има публикувани данни от резултатите от гласуването под
формата на най-различни класации.
И с четвъртата резолюция, която е всъщност последният акт,
който сме съставили, тъй като нарушението е било към 15 ч.,
областният управител най-изненадващо предупреждава нарушителя,
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че ако продължи повторно да извършва нарушенията, след като това
му е петото нарушение през целия изборен ден, с последния вече акт
областният управител решава, че ще го предупреди: в случай че
продължава да извършва нарушение, ще му бъде наложена
имуществена санкция. След като преди това е получил четири акта,
тъй като от сутринта се публикуват данни, с последния го
предупреждава, че ако продължи, ще му бъде наложена санкция.
И също така ви докладвам още едно предупреждение. То е
срещу главния редактор на онлайн изданието „Дневник“. С него
също областният управител е преценил, че не следва да издава
наказателно постановление, а да предупреди нарушителя.
И още една резолюция за прекратяване на административнонаказателно производство. Тя е срещу „ПИК нюз“. По същия начин
е прекратено на основание на разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗАНН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари извън микрофона.)
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам една докладна записка от
Красимира Манолова – директор на Дирекция „Администрация“ на
ЦИК. Колеги, докладвах и след изборите, че на два инициативни
комитета, които са със заличена регистрация, от 24. РИК и 23. РИК,
е следвало да бъдат възстановени внесените от тях депозити в
размер на 100 лв. Но тъй като не са посочили банкова сметка, след
направена справка в счетоводството, видно от докладната е, че тези
суми са внесени на ръка и няма ние по какъв ред да ги възстановим,
както и да издирим лицата.
Поради това ви предлагам да подкрепим предложението в
докладната записка тази пари да бъдат преведени по сметка на
Център „Фонд за лечение на деца“. Предлагам да гласуваме с
протоколно решение да бъдат преведени на Фонда за лечение на
деца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за сведение ви докладвам писмо с
вх. № ЦИК-07-189 от 27 ноември 2017 г., с което колегите от
Националната избирателна комисия на Южна Корея ни изпращат
списък и съответно позициите, длъжностите на лицата за срещата на
8 декември 2017 г., в 14,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо,
което получихме от министъра на финансите, с вх. № ЦИК-04-50 от
28.11.2017 г. В отговор на наше писмо ни уведомява, че по бюджета
на Централната избирателна комисия е извършено това намаляване
със съответните разходи по Оперативна програма „Добро
управление“, и предлага тези промени да бъдат отразени в бюджета.
Предлагам да предоставим писмото на счетоводството и
госпожа Алексиева да извърши необходимите действия по
отразяването в бюджета на извършената промяна по бюджета.
Вх. № ЦИК-09-225 от 27.11.2017 г. - предложение за промяна
по бюджета на Централната избирателна комисия и за уведомяване
на министъра на финансите. Става въпрос за трансферите към
общините въз основа на утвърдените възнаграждения за членовете
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на общински избирателни комисии за заседания и дежурства, в
размер на 20 001 лв.
Предлагам да упълномощим председателя да извърши
съответната корекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера изпратихме едно
писмо до ведомствата, които бяха определили свои представители
за извършване на оглед на сградата на ЦКС на ул. „Раковска“ № 99.
Моля за последващо одобрение с оглед на това да имат възможност
и време за съответната организация на работа и координиране на
действията. Огледът е насрочен на 30 ноември 2017 г. в 14,30 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пак във връзка с въпроса за
сградата на Централната избирателна комисия моля да погледнете
вх. №№ ЦИК-09-187-2 и ЦИК-09-187-3. Мисля, че те са с еднакво
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съдържание. Това е справка за предприетите действия по списъка,
съставен след информация, предоставена от колегите от
Централната избирателна комисия. Друга извън тази, която
получихме от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
Докладвам ви справката за сведение и в същото време заедно
с това са подготвени едни проектописма, които моля да одобрим
днеска и да ги изпратим.
На първо място ще обърна внимание, че колегата Росица
Матева ме подсети. Относно сградите, за които имаме информация,
че са държавна собственост, ние написахме писмо до областния
управител преди известно време. В момента също е подготвено едно
писмо – второ – до областния управител за две сгради на „Врабча“ 1
и „Дондуков“ 2а. И в това писмо отново обръщаме внимание, че още
нямаме отговор на предишното си писмо.
Но да изпратим тази информация до министър-председателя,
за да можем евентуално да получим и неговото съдействие. Знаем
компетентните органи, но предполагаме, че ще има резолюция до
съответните компетентни органи и сериозно ще се подходи по
въпроса.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, другите проектописма са до
Централния кооперативен съюз. Знаете, че след извършения оглед
при доклада за състоянието и за възможността за наемане на
съответни помещения, още тогава говорихме, че в ЦКС е
необходимо да предоставим допълнителна информация за
квадратура и кубатура на ползваните от нас помещения, зали,
хранилища, складове, за да може да се ориентират.
Виждате, че такава една справка за помещенията, които
ползва по Споразумението Централната избирателна комисия, е
приложена към проектописмото. Отразено е какъв брой стаи,
кабинети, зали и складови помещения ползваме. Както и че е
обезпечена необходимостта към изборния период допълнително
помещения и зали да се предоставят на Централната избирателна
комисия.
Тука бяхме говорили с госпожа Манолова – тя не е отразила,
но предлагам и допълнително да уточним, че Централната
избирателна комисия при всички случаи ще разшири и да се има
предвид и разширяването на тези помещения с оглед и на новите
бройки в администрацията. Независимо дали ще се стигне до един
положителен резултат, знаете, че по отношение на тази сграда, ние
предприемаме и съответните действия по извършване на оглед и
експертно становище, изразявано от компетентните лица.
Предлагам да изпратим това писмо, за да имат тази
информация в организацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, до изпълнителния директор
на Националния дворец на културата и до областния управител –
виждате тези писма. Предлагам да ги гласуваме едновременно. В
НДК да попитаме за условията в административната част, а на
областния управител поставяме въпрос за двете сгради на „Врабча“
1 и „Дондуков“ 2а, като разбира се отново напомняме за предишното
писмо. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така направените предложения.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – 2 (Емануил Христов, Румяна СтоеваСидерова).
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че на 16
ноември 2016 г. ви докладвах едно проучване от Николай Желязков,
Милена Радославова и Веселина Тихолова във връзка с възложена
задача от председателя на Централната избирателна комисия по
повод на писмо от Държавна агенция „Електронно управление“ от
12.10.2017 г., с оглед на Регламент (ЕС) 910/2014 за електронните
подписи, електронните документи и електронните печати.
В това писмо се обръща внимание, че всички органи от
публичния сектор, които изискват усъвършенстван или
квалифициран електронен подпис за използването на електронни
административни услуги, следва в най-кратки срокове да осигурят
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технически средства, необходими за обработване на електронните
документи, създадени и подписани с електронен подпис или по друг
начин, предвиден в Регламент (ЕС) 910/2014.
Тъй като от самото проучване не ставаше ясно кое налага да
изпращаме писмо до „Информационно обслужване“ АД, проект за
което беше представен, аз ви го докладвах за сведение и запознаване
и с оглед на това, че не беше предоставена необходимата
информация, за да се направят съответните изводи, се наложи да
направя съответното проучване в нормативната уредба, а на
администрацията беше поставена допълнителна задача да се провери
и да се състави един списък за ползваните електронни подписи в
администрацията на Централната избирателна комисия и от
членовете на ЦИК.
Затова е представено допълнение към проучването с вх. №
ЦИК-09-206-1 от 27 ноември 2017 г. Моля да го погледнете, а аз
съвсем накратичко ще ви запозная с това, с което моето проучване
може да бъде полезно. Ще се опитам наистина да бъда кратка.
Регламент (ЕС) 910/2014 е въведен в частта относно мерки по
прилагането на този регламент в Закона за електронния документ и
електронния подпис. Законът за изменение и допълнение на Закона
за електронния документ и електронния подпис е обнародван в
„Държавен вестник“ на 24 октомври 2017 г. и съгласно § 39 от
Допълнителните разпоредби предвижда мерки за прилагането на
Регламента относно изискванията към електронния документ,
електронния подпис, електронния печат и удостоверенията за тези
подписи и печати.
Наименованието на закона с този ЗИД е изменено и той вече
носи наименованието Закон за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги. Със закона са предвидени
промени в дефинициите за електронен документ, електронен
подпис, усъвършенстван електронен подпис, квалифициран
електронен
подпис,
електронни
удостоверителни
услуги.
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Предвидено е за доставчиците на удостоверителни услуги –
дефинирано е понятието.
Колеги, предвижда се със закона и промените всъщност
предвиждат съответствието на устройствата за създаване на
квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на
квалифициран електронен печат да бъдат удостоверявани от лица,
които са акредитирани от орган – Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“. Тази Изпълнителна агенция трябва да води
публичния регистър на акредитираните лица и да публикува на сайта
списък на сертифицираните от тях устройства за създаване на
квалифициран електронен подпис и електронен печат.
Законът в случая ограничава правото на достъп на лица,
различни от титуляра, да имат достъп до данни, свързани с този
електронен подпис и електронния печат. Предвидени са изменения в
закони, като в по-голямата част от законите, които изискват
подписи, те препращат към Закона за електронния документ и
електронния печат. Някои от законите, като например този за
публичността на лицата, заемащи висши държавни дейности,
посочват конкретния вид на подписа, с който може да се изпраща
декларацията.
Със същия Закон за изменение и допълнение са предвидени
изменения в Изборния кодекс с § 145, в частта относно електронното
дистанционно гласуване, като подписите могат да бъдат всички,
които са уредени в Закона за електронния подпис и електронния
печат.
Проверка в сайта на Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ установи, че към настоящия момент все още
такъв списък няма. В същото време трябва да знаем, че Комисията за
регулиране на съобщенията поддържа такъв списък, изпраща
информация до Европейската комисия, в качеството си на надзорен
орган по издаването на електронни подписи и електронни печати.
На последно място само искам да ви кажа, че
„Информационно обслужване“ АД е сертифициран орган, съгласно
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изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 за издаване на такива
подписи – електронни, които да отговарят на изискванията,
посочени в приложенията към регламента. В тази връзка към
настоящия момент не се налага да се предприемат каквито и да са
действия.
Моля да погледнете в представената справка за електронните
подписи, които се ползват от Централната избирателна комисия,
защото ми се струва, че е добре да имаме един, условно наречен,
регистър на електронните подписи, за да се знае кои лица с какъв
подпис разполагат и с каква оторизация съответно, защото се оказа,
че към настоящия момент няма такъв списък. Може дори и този да
не е пълен, както ме уведоми госпожа Тихолова.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само да довърша
по това. Моля да се заявим, за да може този регистър за
електронните подписи да се поддържа, защото както ви казах в
неформален порядък, измененията по принцип и регламентът цели
повишаване на сигурността към електронните документи и
електронните подписи и увеличаване на доверието при тяхното
ползване. Така и ние в Централната избирателна комисия ще имаме
своя принос.
Само да напомня: в папка „Покани“ се намират покани за
семинари. За запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
Връщаме госпожа Ганчева за един доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, пропуснах при доклада си
за тестовата кампания и за приемо-предавателния протокол, който
одобрихме по договор, сключен с „Информационно обслужване“
АД, да ви докладвам, че докладът, който е приложен към писмото, с
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което ни изпращат тестовите файлове, е също така предоставен и на
технически носител. Той е бил приложен към приемо-предавателния
протокол. Доколкото имам информация от деловодството (аз не съм
отваряла диска), предлагам да го предадем за съхранение може би в
касата на председателя.
За сведение ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, следващият докладчик съм аз с няколко кратки
доклада.
Докладвам ви вх. № ЦИК-04-55-79 и ЦИК-04-55-80. И двете
преписки са от 27.11.2017 г. Това е материал на английски и на
руски език за взетите решения на Изпълнителното бюро на
АСЕЕЕО, съответно за взетите решения на Общото събрание на
АСЕЕЕО.
Докладвам ги за сведение.
На второ място, колеги, във вътрешната мрежа за днешното
заседание в папка за последващо одобрение ще видите публикувано
писмо № ЦИК-04-01-39 до Министерството на външните работи,
относно връщане на служебния айпад на заместник-директор към
Секретариата на ООН.
Колеги, моля за вашето последващо одобрение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, следващ докладчик е господин Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, ще ви докладвам две писма,
които де факто са за сведение, но едното писмо го има във
вътрешната мрежа в папката с моите инициали. То е препратено от
„Информационно обслужване“ АД във връзка с питане към тях от
един гражданин, който казва, че е имал издаден персонален
идентификационен код – ПИК, във връзка с проверка в сайта на
„Информационно обслужване“ АД и на Централната избирателна
комисия дали участва в списъците, обаче без да иска е използвал тоя
ПИК в някакъв друг сайт. Някъде му искали ПИК и го е написал, а
изведнъж се уплашил дали може да се злоупотреби с тоя ПИК, да му
се вземат личните данни и т.н.
Във връзка с това от „Информационно обслужване“ АД му
отговарят. Можете да се запознаете с краткия отговор, че няма
проблем. Но има една елементарна възможност, че може да си
извади нов ПИК – посочват на кой сайт, който де факто веднага
отменя стария, така че елементарно може да се поправи тази грешка.
Това е само за сведение, като възможност.
Другото писмо го няма във вътрешната мрежа, тъй като е
пристигнало с днешна дата. То е от българската компания, която
продава антивирусния продукт еф-секюрити, с който нашите
компютри са защитени. Това е във връзка с писмо от някои
граждани, че не са получили имейла, който е изпратен до всички
потребители през м. юни 2017 г. И го препращат, за да им обяснят
какво трябва да направят. Това е във връзка с получаването на нова
версия на програмния продукт.
При нас е получен през м. юни 2017 г. Даден е на ІТ
специалиста, така че де факто няма какво да правим. Остава за
сведение, като предлагам разбира се да запознаем ІТ специалиста с
тази поща, която току-що е дошла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Следващ докладчик е господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № ЦИК-09-214 от 24.11.2017 г. –
качено е и във вътрешната мрежа и можете да се запознаете. Касае
информация – окончателен на този етап доклад, относно фалшивия
фейсбук профил на Централната избирателна комисия. Свързани
доклади – виждате ги по точките, докато кажа накратко какви мерки
са предприети.
Информиран е главният комисар Ивайло Спиридонов –
директор на ГД БОП – МВР с молба за съдействие. Това е станало с
писмо с изх. № ЦИК-04-02-8 от 10.10.2017 г. С вх. № ЦИК-04-02 от
24.10.2017 г. е получен отговор, че не се касае за престъпление. И
са ни посъветвали да се обърнем към страницата на фейсбук. На
25.10.2017 г. с изх. № ЦИК-00-675 от 31.10.2017 г. сме направили
искане за фалшивата фейсбук страница и за верифициране на
официалната страница на ЦИК. И с вх. № ЦИК-00-676-1 е получен
отговор от фейсбук. Получен е и още един отговор със същия номер,
който не е в докладната – с указания. И те ни дават указания.
Изобщо всички са ни дали указания какво да правим по-нататък, но
в крайна сметка на 6.11.2017 г. е изпратено писмо – отговор до
фейсбук със същия номер с линкове към фалшивия профил и към
снимката.
И вследствие на тази кореспонденция и така предприетите
действия от нашата администрация, предполагам под ръководството
на председателя, съгласно нашето протоколно решение, към
настоящия момент при опит да се достигне до адреса, се
визуализира съобщението, че „за съжаление това съдържание не е на
разположение в момента“.
Аз оставам с доста горчив привкус изобщо от този случай, но
и от поведението на фейсбук също така, защото не може да ни
обясняват за авторски права и т.н., когато на Централната
избирателна комисия – орган на държавна власт, се публикува
фалшив профил. Още повече, че са контактували с нас на английски
език. Това няма някакво значение, ирелевантно е.
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В крайна сметка към момента този фейсбук профил е закрит.
И аз с входящите номера, които продиктувах, го предоставям тъй
като е на мой доклад, за сведение на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото с вх. № НС-06-181 от
24.11.2017 г. касае протокол за отваряне на помещение, който е
приложен. Писмото е от Борислав Инчев – кмет на Район „Южен“ –
Пловдив. Приложена е и заповедта, както и протоколът.
За сведение на Централната избирателна комисия.
И последното, което може би ще има необходимост от
протоколно решение на Централната избирателна комисия. С вх. №
ЦИК-99-42-72 от 28.11.2017 г. от дружеството, което ни обслужва за
нашите командировки извън страната. То е помолило да бъде
изплатена фактура с №… - качено е също във вътрешната мрежа.
Касае сумата от 236 евро, които се наложи да бъдат заплатени за
хотелско настаняване във Виена поради канселирането на полета до
Любляна. Предполагам, че трябва да вземем протоколно решение да
се изплати, което и предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Таня
Цанева).
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00-738
от 22.11.2017 г., съгласно резолюция на председателя, трябва да е
качено и е качено на 22.11.2017 г. за предходното заседание на
Централната избирателна комисия. Пристигнало е в Централната
избирателна комисия уведомление от Комисията за защита от
дискриминация, с което ни уведомяват, че жалби – така са ги
наименували, въпреки че това, което е приложено към това
уведомление, не е жалба, а по-скоро е искане или молба за
съдействие. С жалби от Ивайло Любомиров Александров от гр.
София до Комисията за защита от дискриминация на Република
България и е образувана преписка № 228/2017 г. с оплакване за
дискриминация по признак „Лично положение“, съгласно чл. 4, ал. 1
от Закона за защита от дискриминация.
На основание чл. 54 от същия закон преписката е
разпределена на Трети състав, които провеждат процедура по
проучване по реда на чл. 55 и ни препращат жалбата и документите,
подадени от Ивайло Любомиров Александров, като на основание чл.
56, ал. 1, т. 1 и т. 2 от закона в 7-дневен срок от връчване на
настоящото ни предоставят възможност да вземем становище по
жалбата, като ни прилагат копие от същата. И ние да им
предоставим информация относно осъществената кореспонденция
между ЦИК и жалбоподателя, в случай че е имало такава.
Уважаеми колеги, не знам колко са запознати или са се
запознали с въпросната жалба, която ни е препратена от Комисията
за защита от дискриминация. В днешна папка е качено абсолютно
всичко – както моето становище, така и становището, което
предлагам до Комисията за защита от дискриминация.
Уважаеми колеги, накратко само да ви кажа. Този господин
Ивайло Любомиров Александров няколко пъти ни сезира относно
възможност, която не е предвидена в Изборния кодекс: едно лице да
гласува по настоящ адрес, ако настоящият му адрес е различен от
постоянния и е в едно и също населено място, т.е. в различен район
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на София. Ако си спомняте случая, той имаше постоянен адрес в ЖК
„Дружба“, а настоящ адрес имаше в ЖК „Младост“ и ни питаше
относно възможността да гласува по настоящия си адрес, който е в
друг район на столицата.
Имаме водена кореспонденция със същото лице. Съгласно чл.
36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, се предвижда, че може да гласува
лице, което има постоянен и настоящ адрес различни, но условието е
същите да бъдат в различни населени места. И тогава едва, ако е
изпълнено това условие, избирателят може да поиска да бъде вписан
в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно разпоредбите на
чл. 24 и 25 от Изборния кодекс. Там е уредена процедурата, по която
става това искане.
Във връзка с това така нареченият жалбоподател е
информирал Правната комисия, бившия председател на Народното
събрание госпожа Цецка Цачева, Данаил Кирилов – председател на
Комисията по правни въпроси. Тука пише, че е информирал и
омбудсмана. До нас имаше искане, на което ние му отговорихме
последно, че евентуално с анализа, който ще направи Централната
избирателна комисия, можем да поставим и този въпрос евентуално
за законодателна промяна и ако законодателят разбира се прецени.
Но Централната избирателна комисия прилага закона такъв какъвто
е към момента. Във връзка с това са и отговорите, които сме
изпращали до лицето.
Той счита, че след като има възможност едно лице с
постоянен адрес в едно населено място и настоящ в даден район,
примерно в столицата, да може да гласува, то на още по-голямо
основание лице, което има постоянен и настоящ адрес в различни
райони на столицата или в друго населено място с районно деление,
може да участва в изборите за местна власт. Но към настоящия
момент уредбата е такава, че предвижда само лица с различни
постоянен и настоящ адрес и в различни населени места. Във връзка
с това е и отговорът, който съм подготвил.
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Колеги, моля да го погледнете и евентуално, ако имате
предложения за изменение или допълнение, да го гласуваме.
(Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване това писмо заедно с приложенията.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, моля ви, във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали е качен един pdf-файл, който е кръстен „Фоайе“ от
администрацията. Това всъщност е схема на залата с предложението
на „Информационно обслужване“ АД какво да бъде разположението
по време на симулациите. Номерата, които виждате отстрани в
кръгчетата – това ще бъдат компютрите, на които ще се гласува. По
средата ще бъдат разположени седящи места. И всъщност отпред ще
има екран, на който да се вижда презентацията. И това е съобразено
с изводите в залата за интернет, за да могат да се свържат с кабелен
интернет и да могат да гласуват желаещите да участват в
симулациите.
Молбата ни е, ако нямате възражения, да го одобрим, за да
може да се предвиди окабеляването. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване това предложение.
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Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, само за сведение в момента ви
докладвам във вътрешната мрежа в папка с моите инициали вх. №
ЦИК-07-64-34 –английски вариант, ЦИК-07-64-35 – преводът.
Писмото е от 27 ноември 2017 г. Това е писмо от Върховния
изборен трибунал на Република Коста Рика, които са взели
отношение по предложения на Третото заседание на Общото
събрание на Ей-уеб в Румъния на 31 август 2017 г. текст на Решение
за промяна на статута на организацията от такава на органи за
управление на избори в междуправителствена.
В това писмо се изразява становището на Република Коста
Рика и по-специално на Върховния изборен трибунал, че не
подкрепят това изменение и излагат мотивите във връзка с тяхната
Конституция, че не може да бъде взето такова решение преди да
бъде одобрено от изпълнителната им власт и от Конгреса. И
всъщност те също ще преустановят своето членство предвид текста
на това решение, което се предлага.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
Колеги, с това изчерпахме точка шеста от дневния ред.

Продължаваме с точка седма:
7. Разни.
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Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моята папка ви
предлагам един проект за решение, който може да ви се стори, че е
малко късно, но с колегата Бойкинова обсъдихме и считам, че е
необходимо въпреки всичко да го вземем. Той ще е за основа и за
по-нататъшни действия на избирателните комисии.
Това е за обявяването на следващ в листата общински
съветник по смисъла на чл. 458, ал. 1 във връзка с ал. 5 и чл. 454 –
целия. Ще задраскам ал. 2 и ал. 3, защото целият текст има
отношение към изготвянето и какво става със Списък „А“ и Списък
„Б“ с общинските съветници при установяване на броя на гласовете.
Затова ви предлагам този текст. Ако искате, мога да ви го прочета.
Ако искате всички може да прочетете какво означава „следващ в
списъка“. Чета, добре:
„Под „следващ в съответната листа кандидат“ при
предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник в
случаите, когато има кандидат, получил валидни предпочитания
(преференции) при условията на чл. 454, ал. 2 от Изборния кодекс,
който не е бил обявен за избран, се разбира следващия в списък „А“
кандидат. Едва след изчерпване имената на кандидатите в списък
„А“, се пристъпва към обявяване за избран на кандидат от списък
„Б“, който включва останалите в кандидатската листа кандидати,
които са запазили първоначалното си подреждане.“
Пренесла съм законовите текстове, но в по-друг словоред, за
да може да се види веригата на действията, последователността поскоро.
„Списък „А“ и списък „Б“ са част от решението на ОИК за
обявяване на изборните резултати и следва да бъдат или се обявяват
(тука и условното наклонение съм сложила, което изберем) на
интернет страницата на съответната ОИК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.“
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Направили сме констатации, че на много страници на
общинските избирателни комисии не са обявени Списък „А“ и
Списък „Б“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не искам сега да вземем
решението. Може да остане за четвъртък. Това е моето предложение,
тъй като малко внезапно, след като не сме се занимавали дълго
време с общински избори, идва това предложение на базата на
опита. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, неслучайно госпожа Сидерова ни дава тази
информация в точка „Разни“, а не съобразно нашите процедурни
правила с отделна точка с проект на решение. Приемаме го за
сведение към днешна дата и да обмислим този текст, за да може да
влезе на следващо заседание като проект на решение.
Продължете.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам и още едно предложение в
точка „Разни“. Съжалявам, че госпожа Ганчева излезе, но тя няма да
е против усилената кореспонденция, която вече върви и обмяната на
данни между нас и органите за избори в рамките на държавите –
членки на Европейския съюз, във връзка с произвеждане на
общински избори и на избори за членове на Европейския парламент.
Докладвах ви преди време едни писма. Най-напред започна
Таня Цанева, Йорданка Ганчева имаше част от това писмо, които
бяха свързани с искане за информация от кои държави-членки имаме
регистрирани у нас граждани, от кои държави-членки колко
граждани са в избирателни списъци, а също така и за кандидатите, за
избрани и т.н.
Поради това аз имам едно такова предложение също за
обмисляне:
В нашата канцелария да създадем цялата тази база данни.
Тези данни ще ни бъдат искани непрекъснато и с оглед
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предстоящите избори за членове на Европейския парламент. Ние
сега направихме първата крачка и установихме в кои общини колко
хора са вписани в Част ІІ на избирателния списък, включително с
имената и държавата по произход. Освен това сме установили,
имаме събрана информацията и я подготвяме вече като таблица за
кандидатите също по общини и от коя държава-членка са.
За кандидатите сме приели с решение, но вече имаме и
декларациите, които са подавали, когато се кандидатират. Имам
предложение и също ще се обмисли: да изискаме от общините и
декларациите на лицата, включени в Част ІІ на избирателния списък.
Защо ви предлагам тези неща? – Защото ще тръгне този
обмен на информация, от една страна. И от втора страна, Част ІІ на
избирателния списък вече е постоянен след първото включване на
гражданин на Европейския съюз в тази Част ІІ на избирателен
списък, било за местни избори, било за избори за членове на
Европейски парламент и той остава там. Тоест, ние трябва да
обмислим после и процедура как се актуализира този списък.
Вземам повод и от информацията, която получихме от
Министерството на вътрешните работи за лицата със статут на
постоянно и продължително пребиваващ.
Това е като начало за разсъждение и ви предлагам аз да ви
приготвя едни текстове за в бъдеще, за да може вече като започнат
да идват исканията за информацията, ние да разполагаме с пълните
данни, а не тепърва да пращаме писма по общините, да не знаем в
коя община, къде пратили-къде не пратили. А сега, в този спокоен
момент може да се събере пълната информация и ние да имаме една
основа на Част ІІ на избирателния списък и за обмяна на данни с
органите за избори със страните от Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Колеги, това е за мислене. Госпожо Сидерова, подгответе
проект, за да можем да обсъждаме по-конкретно.
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Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание на 30 ноември 2017
г., четвъртък, в 10,30 ч.
Припомням за среща днес в 14,30 ч. с „Информационно
обслужване“ АД.
Припомням утре за работна среща по отношение на
Междинния доклад по Дейност 1 с Държавната агенция „Електронно
управление“; по повод промените в акта за промяна в изборното
законодателство за избиране на Европарламент; и във връзка с
меморандума за разбирателство с Босна и Херцеговина.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

