ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 602
На 25 януари 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади относно съвместния проект с Държавната агенция
„Електронно управление“.
Докладват: Камелия Нейкова, Йорданка
Ганчева
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват:
Иванка
Грозева,
Мария
Бойкинова, Георги Баханов
3. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Иванка
Грозева,
Камелия
Нейкова,
Емануил
Христов, Севинч Солакова, Ивайло Ивков,
Бойчо Арнаудов, Катя Иванова
4. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Ерхан Чаушев,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
уважаеми колеги! В залата сме 13 членове на Централната
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 25 януари 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т. 1.
Доклади относно съвместния проект с Държавната агенция
„Електронно управление“ – докладчик госпожа Нейкова; т. 2.
Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК
– докладчик госпожа Грозева; т. 3. Доклади по писма с докладчици
госпожа Ганчева, госпожа Грозева, госпожа Нейкова, господин
Христов, госпожа Солакова, и т. 4. Разни – докладчик аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ви дневен ред? – Видях много колеги.
Ще започна така – заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По точка първа имам свързан
доклад – да ме включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да ме включите в точката за
възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви.
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Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Може и в писма – да докладвам
постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви в
докладите по писма, господин Ивков.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да ме включите в т. 3 – Доклади
по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Арнаудов.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: И мен да ме включите в докладите по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах ви,
госпожо Иванова.
Други предложения? – Не виждам.
Колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка, като ще помоля
госпожа Грозева да отчита резултата.
Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен
дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към разглеждането на точка
първа от дневния ред, позволете ми да ви информирам, че по
обективни причини днес отсъстват: господин Андреев, господин
Чаушев, господин Сюлейман, госпожа Сидерова, госпожа Цанева,
господин Райков и госпожа Стефанова.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
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1. Доклади относно съвместния проект с Държавната
агенция „Електронно управление“.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, в днешното заседание в моята папка са публикувани
коригираният вариант на Окончателен доклад по Дейност 1,
представен от изпълнителя по проекта за дистанционното
електронно гласуване. Папката е с № ЦИК-00-659-4, а над нея е
качен първият вариант на окончателния доклад, по който ние
изпратихме бележки. Докладвах ви го за сведение в предходното
заседание. Мисля, че по електронната поща е предоставен за
запознаване на всички колеги.
По направените от Централната избирателна комисия
бележки моето мнение, че те са съобразени от изпълнителя. Аз ви
предлагам бележка по бележка да ви кажа къде какво е направено, за
да е по-лесно.
Първата ни бележка е била, че изпълнителят следва да
включи преглед и оценка на резултатите от проведеното обсъждане.
Това са симулациите, които бяха проведени и организирани от
Държавната агенция „Електронно управление“ и изпълнителя по
Дейност 1. Този преглед и оценка на направените дискусии и
изразени мнения са от стр. 20 до стр. 23 от представения ни
Окончателен доклад.
Ако искате, отворете да ги видите. От стр. 20 до стр. 23 в
табличен вид е представена информация какви са били
дискутираните въпроси по време на симулациите, изводите и
препоръките, като след тази информация са направени няколко
извода от симулациите и оценка на проведеното събитие. И като
приложение към доклада са представили снимки от проведеното
мероприятие, както и присъствени списъци с участници
и
попълнени от тях анкети от проведеното събитие.
Следващите две бележки мисля, че бяха от страна на
Държавната агенция „Електронно управление“, а именно:
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приложенията към доклада да бъдат описани в края на документа,
както и той да бъде изготвен и предаден на възложителя в два
екземпляра на хартиен носител и в редактируема електронна форма.
Тези бележки са съобразени изцяло.
Следващата бележка е от страна на Централната избирателна
комисия, а именно: резултатите от Поддейност 1 и 2 – изготвеният
анализ на добрите практики и препоръките, да бъдат част от
окончателния доклад. Тези резултати са включени като част от
окончателния доклад като приложения към доклада. Аз ги прегледах
– включени са изцяло така, както са били.
Следващата ни бележка е била да бъде прецизирано
съдържанието на Поддейност 3, като се представят резултатите от
проведените симулации, направени изводи и препоръки. Колеги,
всъщност тази бележка сме я дали както ние, така и Държавната
агенция „Електронно управление“. Това, което ви докладвах в
началото – отразеното в страници от 20 до 23.
Следващото е по отношение на плана за разработване на
Система за дистанционно електронно гласуване. Ние сме казали, че
по същество няма план. С дефинирани основни етапи при
изграждане на системата. В окончателния вариант, който са ни
представили в табличен вид мисля, че точно така са наречени: Етап
1, с изброени дейности, които трябва да се извършат. Започва от стр.
36. Точка 4 е План за разработване на системата. И в няколко етапа.
Следващата ни бележка е по повод разпоредбата на № 145,
ал. 14, т. 27. В първоначалния вариант имаше една препратка към
правилата по ал. 12, които трябва да приеме Централната
избирателна комисия. Ние дадохме бележка, че тук се има предвид
наредбата, която е по чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното
управление. Сега е съобразено с нашия коментар.
На следващо място това е по отношение на посоченото в т.
4.4. – процедури за идентификация и автентикация. Изброени са
всички съществуващи средства към настоящия момент и липсва
информация дали са допустими съгласно законовата уредба и няма
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препоръки кои от тях са възможни при разработване на Системата за
дистанционно електронно гласуване.
Тука искам да ви обърна внимание на стр. 50-51 – процедури
за идентификация и автентикация. На стр. 51 има следния текст: „В
нормативната уредба в България няма заложени ограничения
относно вида електронна идентификация и автентикация.
Предложените средства са напълно възможни за реализация при
разработване на Системата за дистанционно електронно гласуване“.
Тези посочени процедури, които са по-скоро за мен
технически понятия – говорих с нашия ІТ експерт Веселина
Тихолова, която казва, че в тази част тя няма бележки по тази точка.
Мисля, че след като в заданието по проекта и в Изборния кодекс
изрично е заложено приложението на Закона за електронната
идентификация при разработването на системата трябва да се
съобразява този ред. Обръщам ви внимание, защото според мен
бележката, по този начин дадена, не може да се приложи така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по-нататък в т. 5 в
първоначалния вариант беше записано – стр. 53 е това, че в
изискванията за доставчик разработчик на системата трябва да има
доказан опит в разработка на решения за електронно гласуване. И
ние сме препоръчали да се формулира в смисъл, че това не е
задължително изискване, а препоръчително. Съобразено е изцяло с
нашата бележка.
И последната ни забележка е била, че в заключението на
Окончателния доклад трябва да има ясни изводи и препоръки,
постигнати в резултат на реализираните дейности. Добавено е такова
заключение като отделна точка или раздел мисля, че беше – на стр.
от 54 до 56.
Колеги, моето предложение е да приемем доклада с
направените корекции по него, с допълнението по отношение на т.
4.4., че съгласно нормативната уредба в България, като посочим и
съответните нормативни актове, Системата за дистанционно
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електронно гласуване трябва да е съобразена със Закона за
електронна идентификация, тъй като има изрично изискване
идентификацията на избирателите да става при условия и по ред,
определени в този закон.
В този смисъл ще го подготвя и после ще кача писмото, за да
се запознаете с неговия вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги?
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение. Вече можем да гласуваме със системата за гласуване.
Ще помоля господин Баханов да бъде така добър.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК00-308 от 24 януари 2018 г. Това е писмо получено по електронната
поща от ръководителя на проекта в Държавната агенция
„Електронно управление“ госпожа Силвия Митева, като в него се
сочи, че във връзка с изпълнението на проекта „Изграждане и
внедряване на пилотна система за дистанционно електронно
гласуване“ и съгласно условията за изпълнение на проекти,
финансирани от Оперативна програма „Добро управление“,
бенефициентът подава до Управляващия орган годишните си отчети
по проекта в срок до 31 януари на годината, следваща отчетната
година.
Приложено ни е изпратен Годишният технически отчет за
2017 г. за наша информация, като предлагам да го приемем за
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сведение и да го предоставим също така за сведение и на госпожа
Манолова, госпожа Тихолова и госпожа Герасимова, който
изпълнява функциите на главен счетоводител, в случай че е
необходимо да бъдат съобразени в бъдеще някакви действия
съгласно отчета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка втора от
дневния ред:
2. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-12 от 24 януари 2018 г. е
пристигнало искане от общинската избирателна комисия – Монтана,
за изплащане на възнаграждение за проведено едно заседание на 23
януари 2018 г.. На заседанието са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и 8 членове. На въпросното
заседание са разгледали наше писмо № МИ-15-407 от 30.11.2017 г.
относно прилагането на разпоредбите на чл. 458, ал. 1 и ал. 5 във
връзка с чл. 454 от Изборния кодекс за предсрочно прекратяване
пълномощията на общински съветник.
Предлагам във връзка с това да гласуваме изплащането на
възнаграждение. Приложен е контролен лист, счетоводна справка,
както и са ни изпратени копия от списъците „А“ и „Б“ на
съответната общинска избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – това е
госпожа Бойкинова. Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в предходно заседание ви
докладвах искане за изплащане на възнаграждение от общинската
избирателна комисия – Лясковец, за проведени заседания на
11.01.2018 г. и на 21.12.2017 г. И на двете заседания са присъствали
председател, заместник-председател, секретар и по 7 членове.
Подробно ви докладвах за решенията, които са приели. Тогава
липсваше контролен лист за предварителен контрол и справка. Сега
и по двете преписки има справки и предварителен контрол с мнение
да бъде изплатено възнаграждението на членовете на ОИК –
Лясковец. Поради това ви моля да гласуваме и да им изплатим
възнагражденията за тези две заседания.
Междувременно са изпратили информация и за още едно
заседание, което се е провело на 17 януари 2018 г. във връзка с
постъпил сигнал за общински съветник, който е трайно отсъствал от
заседанията на общинския съвет и в общинската избирателна
комисия са взели решение да изискат от председателя на общинския
съвет – Лясковец информация във връзка с този сигнал – да
предостави информация относно броя на заседанията, на които не е
присъствал общинският съветник. Присъствали са председател,
заместник-председател, секретар и 8 членове, поради което ви
предлагам да изплатим възнаграждението и за това заседание на
членовете на общинската избирателна комисия.
По преписката също има контролен лист за предварителен
контрол и счетоводна справка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова.
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Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Баханов – заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-10 от
23.01.2018 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
искане за изплащане на възнаграждение от общинската избирателна
комисия – Дупница, подписано от председателя и секретаря и
подпечатано с печата на общинската избирателна комисия –
Дупница.
Искането е за изплащане на възнаграждение на първо място
за проведено заседание на 19.01.2018 г. на основание раздел І, т. 4,
буква „г“ от наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. На
заседанието са присъствали председател, заместник-председател,
секретар и 7 членове.
Искането е и за изплащане на проведено едно дежурство от
секретаря на общинската избирателна комисия – Дупница, във
връзка с подготовката на 19 януари. Дежурството от секретаря е
дадено на 18.01.2018 г.
Заседанието е било във връзка с предсрочно прекратяване на
пълномощията на общинския съветник Матей Попниколов с
посочено ЕГН във връзка с назначаването му за заместник-областен
управител в област Кюстендил със заповед на министърпредседателя на Република България. И съгласно справката за
класиране според преференциите за определяне на резултатите от

11
гласуването за общински съветници и решение на общинската
избирателна комисия – Дупница, е обявен следващият кандидат в
листата на политическа партия „ГЕРБ“ Борислав Костадинов с
посочено ЕГН. Единодушно е гласувано решението, което е от
19.01.2018 г., с което се обявява за избран за общински съветник
следващият кандидат в листата на ПП „ГЕРБ“ Борислав Костадинов.
Приложена е счетоводна справка от счетоводството на
Централната избирателна комисия относно размера на сумите, които
следва да бъдат изплатени за проведеното заседание и дежурство,
както и контролен лист за предварителен контрол, изготвен също от
счетоводството на ЦИК.
Уважаеми колеги, считам, че са налице всички предпоставки
за изплащане на това възнаграждение, поради което, уважаема
госпожо председател, ви моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение. 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, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Преминаваме към разглеждането на точка трета от дневния
ред:
3. Доклади по писма.
Първи докладчик госпожа Ганчева – заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК04-01-27/1 от 25 януари 2018 г. Това е писмо, което е получено в
ЦИК – сочи се за сведение, и е относно приемане на доклада на
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Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент
за състава на Европейския парламент. Като в резюме ще ви
докладвам, че на 23 януари 2018 г. комисията е приела доклада си за
състава на Европейския парламент с 21 гласа „за“ и 4 „против“ и
предмет на гласуване и обсъждане е било преразпределението на 73те места, овакантяващи се след Брекзит, които се изразяват в
намаляване на броя на членовете на Европейския парламент от 751
на 705.
Също така в доклада се изразява подкрепа за установяване на
съвместния избирателен район след влизане в сила на необходимата
законова основа и се посочва, че условия за такъв съвместен район
следва да бъдат определени в решение на Съвета, изменящо
Изборния закон от 1986 г. Сочи се, че докладът ще бъде гласуван в
пленарната зала по време на следващата сесия на Европейския
парламент.
Предлагам ви да се запознаем с доклада. Той е разпределен и
на работната група. И ако считате, че има необходимост, да го
връщаме на доклад на следващи заседания след запознаването.
Обръщам ви внимание, тъй като става въпрос за въпроси, по които
ние сме изразявали становище и по които сме дебатирали в
комисията.
Колеги, на предходно заседание ви докладвах писмото, което
е в отговор на наше писмо във връзка с молбата от Изследователския
екип на Опън Евиданс във връзка с разработването на ръководство
за прилагането на добри дигитални практики с подкрепата на
Европейската комисия. Знаете, че бяхме помолени за телефонно
интервю. Ние помолихме да ни бъдат изпратени въпросите. На
предходно заседание ви го докладвах за сведение и за запознаване и
ви казах, че ще подготвим някакъв отговор, който да разгледаме, тъй
като е изпратен шаблон с въпроси.
В папката с моите инициали е разположен, като първият файл
е темплейта или шаблона, в който заедно с юрисконсулт
Радославова сме се опитали да обобщим информацията и да

13
съберем. И тъй като е по-всеобхватен и има необходимост от
запознаване, може би сега само да го докладвам да се запознаем и
ако евентуално колегите имат някакви бележки, на следващо
заседание да го приемем.
Насочвам ви вниманието, че една част от 1.2. до 1.7. е
непопълнена в шаблона, тъй като касае информация за методи на
дистанционно гласуване, а както знаете, в Кодекса е само
дистанционно електронно гласуване. Подготвила съм и проект на
писмо, в което разясняваме, че изпращаме този темплейт и
включваме и предвидената възможност за дистанционно електронно
гласуване.
Предлагам ви го сега на вашето внимание за сведение и
запознаване, като приемам всякакви забележки, които да включим
за следващо заседание с оглед да бъде изчерпателна информацията
за Република Българя.
Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-11-2 от 25 януари 2018 г.
Това е писмо отговор във връзка с възложено проучване по
преписка, която ви докладвах на предходно заседание и която е
изпратена от А-УЕБ, включваща предложение за различни курсове
със съответно посочени дати и официални езици. Не е дошъл все
още преводът, но се сочи, ако разчитате на моя превод, че за всички
курсове така както е посочено, е за официалните езици. Преписката
е от 22 януари 2018 г. и курсовете, за които не е посочен език,
съответно са на английски език. Изразява се съжаление, че
българският не е включен. Като са избирали езика, са гледали поразпространените езици.
Макар срокът да е посочен 29 януари 2018 г., предлагам
колегите да се запознаят и на следващото заседание да решим.
Следващото заседание ще бъде евентуално на 30-ти и мисля, че един
ден не е фатален.
Аз пропуснах в доклада си, че всички разходи се поемат от
Асоциацията - по настаняване, икономична класа, местен транспорт
и храна.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Продължаваме със следващ докладчик госпожа Грозева –
заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с вх. №
ПВР-06-2 от 24 януари 2018 г. Тя е от община Шумен – писмо, което
ни е изпратено и към него е приложен протокол от 22 януари 2018 г.
на комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, за отваряне на
запечатано помещение. Към него е приложена и заповедта на кмета
за назначаване на комисията.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моята папка са писмата, с
които изпратихме за проверка, с изх. № ЧМИ-04-03-4 до Главна
дирекция „ГРАО“, и изх. № ЧМИ-00-2 до „Информационно
обслужване“ АД. Изпратихме кандидатските листи, регистрирани за
участие в частичните избори на 18 февруари 2018 г., за проверка.
Както виждате, списък на регистрираните кандидати в съответните
общински избирателни комисии.
Списъка ви го докладвам за сведение, а писмата – за
следващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване за последващо
одобрение двете писма.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против –
няма.
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Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Христов – заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, получили сме писмо от община Търговище във
връзка с отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на
Република България през 2016 г., във връзка с искане на Областната
дирекция на МВР за предоставяне на най-различни документи –
списъци, декларации и т.н. Във връзка с това те са спазили нашето
Решение № 3796-ПВР и са ни изпратили заповедта на кмета със
състава на комисията, която е определил, протокола на тази комисия
за отварянето на помещението, приемо-предавателния протокол
между комисията и представители на ОД на МВР за предоставените
материали, както са приложили съответно и писмото от Областната
дирекция на МВР – Търговище, с което изискват тези материали.
Докладвам ви го за сведение, че са представили всички
необходими документи, съгласно нашите изисквания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
господин Христов.
Следващ докладчик е госпожа Солакова – заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувана една докладна записка с вх. № ЦИК-09-13 от 24 януари
2018 г., с приложени проекти на писма до няколко организации,
които следва да потвърдят с оглед на годишния финансов отчет и
инвентаризацията задължения, които сме имали към 31 декември
2017 г. към тях.
Виждате, че първото писмо е до „Мобилтел“ ЕАД с
посочената сума, която е задължение на Централната избирателна
комисия към 31 декември 2017 г.; до „Информационно обслужване“
АД; третото писмо е до „Български пощи“ АД и четвъртото писмо е
до „О’Кей Супертранс“. Във всичките писма посочваме
задължението, което сме имали към 31 декември 2017 г. По
обичайната счетоводна процедура да потвърдят тези задължения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на тези писма.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващата
преписка ви я докладвах на предишното заседание – вх. № ЦИК-00301 от 23 януари 2018 г. от „Информационно обслужване“ АД.
Знаете, че въз основа на наше протоколно решение получихме
проект на договор за изпълнение на задачи, свързани с
поддържането на програмния продукт за електронна система в
Централната избирателна комисия. С оглед на тяхното предложение
– оказа се, че така е предложено и в проекта на договор, знаете, че
нямахме възможност тогава да го разгледаме, ние възложихме на
администрацията да изготви становище и да се произнесе и по
проекта на договор.
Представено е становище с вх. № ЦИК-09-14 от 25 януари
2018 г. Становището е подписано от колегите Милена Радославова,
Ганка Герасимова и Лилия Богданова. Съгласувано е с госпожа
Манолова.
Колегите от администрацията са се запознали подробно с
проекта на договор, както и с досега изпълняваните задължения от
страна на „Информационно обслужване“ АД. Уточнява се, а това
ние го констатирахме и на предишното заседание – цената на
абонаментната услуга е същата като за 2017 г. И изразяват
становище за одобрение и подписване на представения проект на
договор.
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Но с оглед на прецизност откъм отчетност предлагат втори
вариант: плащането на договорената сума на „Информационно
обслужване“ АД да бъде извършено чрез две авансови плащания на
две равни части в седемдневен срок от подписването на договора,
след представяне на оригинална фактура. И съответно седемдневен
срок след изтичането на първия шестмесечен период и представяне
на фактура. Работата да се отчита с приемо-предавателен протокол в
края на първите шест месеца и в края на периода на действие на
договора.
Аз ви предлагам този втори вариант с оглед на прецизност на
счетоводната отчетност. Това ще доведе, ако се възприеме от
Централната избирателна комисия, до съответна редакция в проекта
на договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? – Не
виждам коментари.
Подлагам на гласуване това предложение за втори вариант.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получаваме писма
от общинските избирателни комисии с информация за подадената
заявка за отпечатване на бюлетини в Печатницата на БНБ.
Докладвам ви ги за сведение. Ще се изготви една обобщена справка.
Получили сме на този етап от Омуртаг, от Криводол и от община
Велики Преслав, а от община Кайнарджа сме получили броя на
избирателите от 2015 г., нищо че е във връзка с подадената заявка.
Може би въз основа на тази бройка ще бъде подадена и заявката.
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След обобщаване на информацията, тя ще бъде докладвана на
Централната избирателна комисия.
Напомням, че поканите са публикувани във вътрешната
мрежа – за сведение на Централната избирателна комисия и за
запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № ПВР-09-22 от 24.01.2018 г.
Изпраща ни се постановление за отказ да се образува досъдебно
производство. По наш сигнал вследствие проверките на ГД „ГРАО“
е изпратено за гражданин, който има постоянен адрес в България и
настоящ – в Турция, и е гласувал на парламентарните избори. Счита
се, че е гласувал два пъти, тъй като е вписан и в Допълнителния
списък в съответната секция в Турция.
Лицето е разпитано и той сочи, че действително е гласувал в
посочената секция, подписал е каквото са му дали, но казва, че е
гласувал един път. Счита се, че няма данни, затова отказват да
образуват досъдебно производство.
Това е случай, в който аз също съм сигурен, че лицето е
гласувало само веднъж и просто става въпрос за грешка на колегите
от секционната избирателна комисия, които са му дали да се
подпише и в Допълнителния списък, където не е трябвало да
фигурира. Неправилно са се изразили в постановлението, но
наистина тук няма данни за извършено престъпление формално по
Наказателния кодекс и за обществено опасно деяние.
Затова, както обикновено, предлагам да го оставим за
сведение, въпреки неточностите на прокуратурата, които казват, че е
установено, че е гласувал два пъти на едно място, пък после, че не е
имал съзнанието, че е гласувал два пъти. Това изобщо не е вярно.
Най-вероятно човекът си е гласувал само веднъж. За сведение.
Другото е също за сведение – вх. № НС-06-7 от 25.01.2018 г.,
от община Куклен, които ни казват, че в изпълнение на решение на
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Централната избирателна комисия, приложено изпращат копие от
заповед и протокол за отваряне на запечатаното помещение, за
което сме дали разрешение в общинската администрация на Куклен.
Това са двете ми за сведение.
Аз се запознах с доклада на госпожа Ганчева относно
писмото на Министерството на външните работи и считам, че ние
нямаме много време и наистина на следващото заседание трябва да
вземем някакво отношение. Или пък да видим. Обаче преди това
имам преюдициални въпроси, които може би да зададем.
Какво се очаква от нас, защото пише за сведение. А ние дори
не фигурираме в субектите, където е за сведение. А от друга страна
въпросите са от изключителна важност. Става въпрос за
преразпределение на места в Европейския парламент, където
България не фигурира, никой не се е изказал в Конституционната
комисия там от наша страна и преразпределението не включва
България. Залага се един принцип, според който страни като
Франция и Испания получават по пет места, а ние нито едно, като се
твърди, че си запазваме местата. Но ние не си ги запазваме
относително.
И другото: аз не мога да разбера какво се има предвид под
места за всяка страна, когато имаме транснационална листа, която се
коментира. И е прието с 4 гласа против от съответната комисия, а ще
влиза на пленарно заседание на 7 февруари. Тоест, нямаме време.
Ако ще трябва да дадем становище, а ние сме дали становище
против транснационалната листа, която е приета с тия гласове, ние
нямаме кой знае какво време и трябва да бъде подготвено по
съответния начин. Ако изобщо не се очаква от нас становище и ние
решим да не дадем, просто да си остане за сведение. Но според мен
трябва да запитаме Министерството на външните работи очакват ли
становище от Централната избирателна комисия, т.е. ще взима ли
изобщо нашата страна становище по тези въпроси и какво е
официалното становище на държавата ни, защото това не е толкова
въпрос за ЦИК. Централната избирателна комисия по-скоро би

20
могла да има съвещателен глас, за да се изрази становището на
Република България. Но нямаме време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз не съм много съгласна с колегата
Ивков, че Централната избирателна комисия има само съвещателен
глас, защото откакто е създадена тази работна група – в по-широк
смисъл говоря, не само работната група в ЦИК, а ние сме част от
работната група, която дава становище и която е образувана между
представители на ЦИК, на Министерството на външните работи, на
Народното събрание и на Министерския съвет, ние изразяваме
становище и обединяваме позициите. И по този начин, след като се
обединят нашите становища, се изразява позицията на Република
България, която се защитава от представителя на тези заседания.
Така че мисля, че Министерството на външните работи няма какво
да ни каже. По-скоро, ако питаме някого, трябва да питаме нашия
представител, но ние знаем какво е изразявано като становище,
защото ние самите като Централна избирателна комисия, сме
изпращали писмени становища по тези въпроси. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме
със следващ докладчик – господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение писмо от секретаря на община Бургас, постъпило в
Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-06-1 от 25.01.2018 г.
Писмото е във връзка с извършена проверка по преписка на ОД на
МВР – Бургас. С това писмо ни изпращат протокол за отваряне на
помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените на 6 ноември 2016 г. избори за президент и
вицепрезидент на републиката и Национален референдум.

21
Изпратили са ни протокола, но не са ни изпратили заповедта
на кмета, само са я цитирали. Ако искате, ще се обадя да изпратят
допълнително и тази заповед.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Следващ докладчик е госпожа Иванова – заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило в Централната избирателна комисия писмо с вх. № ПВР14-1 от 24 януари 2018 г. от кмета на община Етрополе господин
Димитър Димитров. Със същото писмо той моли за наше
разрешение за осигуряване на достъп до запечатано помещение, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени
избори за президент и вицепрезидент и Национален референдум на 6
ноември 2016 г. с цел предоставяне на поисканата информация от
Районно управление на МВР – гр. Етрополе, във връзка с водено
разследване по досъдебно производство № 6.
В папката с моите инициали съм подготвила писмо със
стандартен текст в такива случаи, с което уведомяваме кмета как
следва да процедира. Че в този случай не се изисква специално
разрешение на ЦИК, тъй като е налице искане на разследващи
органи по чл. 52 - как следва да се осъществи достъпът до
запечатаното помещение, и какво следва да се направи съобразно т.
20 и т. 21 от наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г., след което
на ЦИК да бъдат изпратени съответните документи.
Моля да гласуваме текста на това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
Госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам във връзка с
докладваната преписка за курсовете на обучение в рамките на АУЕБ да изпратим едно писмо, с което принципно да заявим желание
за участие от членове на Централната избирателна комисия в
курсовете, така както са посочени, като помолим за информация за
програмите и съответно местата, където ще се проведат, след което
своевременно в най-кратък срок ще им посочим и броя на
участниците и разпределението по съответните курсове, така както е
изискването, в срок до 29-ти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
Госпожа Нейкова за преписка, която току-що пристигна на
доклад, но е важна. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, с вх. № ЧМИ-04-03-5 от 25 януари 2018 г. сме
получили отговор от Главна дирекция „ГРАО“ относно извършена
проверка на кандидатите, регистрирани за участие в частичните
избори на 18 февруари 2018 г. Всички кандидати отговарят на
изискванията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс. По отношение на
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двама ни уведомяват, че съгласно Национална база данни има
несъответствие в изписването на имената.
Тази информация незабавно ще бъде предоставена на
съответната общинска избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, с това изчерпахме и точка трета от дневния ред.-

Преминаваме към точка четвърта:
4. Разни.
В тази точка, колеги, ви предлагам, съгласно хронограмата за
частичните избори за кметове, насрочени на 18 февруари 2018 г., а
именно т. 53 и т. 58, на 28 януари 2018 г. изтича срокът, в който от
една страна електронните медии, с изключение на БНТ, БНР и
техните регионални центрове, обявяват на интернет страниците си
условията и реда за предоставяне на време за отразяване на
предизборната кампания, както и тарифите си. Съответно
електронните медии изпращат на Сметната палата и на Централната
избирателна комисия или ОИК, в зависимост от обхвата си, тези
условия за предоставяне на време за отразяване на кампанията и
тарифите.
Колеги, предлагам ви да публикуваме едно съобщение на
нашата интернет страница във връзка с тези два срока, както и това
съобщение да бъде изпратено до медиите.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на 30 януари 2018 г., вторник,
от 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 11,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

