ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 623
На 11 април 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за допускане на партия за участие в
частичните избори, насрочени на 20 май 2018 г.
Докладва: Румяна Сидерова
2. Проект на решение за провеждане на жребий за
определяне поредните номера в бюлетините на партиите за участие в
частичните избори, насрочени на 20 май 2018 г.
Докладва: Александър Андреев
2.а. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
3. Доклад относно съвместен проект с Държавната агенция
„Електронно управление“.
Докладва: Йорданка Ганчева
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Бойчо Арнаудов
5. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Бойчо
Арнаудов, Александър Андреев, Севинч
Солакова, Камелия Нейкова, Георги Баханов
6. Разни.
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Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Владимир Пенев,
Емануил Христов, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 11 април 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Проект на решение за допускане на партия за участие в частичните
избори, насрочени на 20 май 2018 г. с докладчик госпожа Сидерова;
т. 2. Проект на решение за провеждане на жребий за определяне
поредните номера в бюлетините на партиите за участие в частичните
избори, насрочени на 20 май 2018 г. с докладчик господин Андреев;
т. 3. Доклад относно съвместен проект с Държавна агенция
„Електронно управление“ с докладчик госпожа Ганчева; т. 4.
Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения –
докладчик господин Арнаудов; т. 5. Доклади по писма с докладчици
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госпожа Ганчева, господин Арнаудов, господин Андреев и госпожа
Солакова; и т. 6. Разни – докладвам аз.
Уважаеми колеги, имате ли предложения за изменение и
допълнение в така предложения ви дневен ред? – Заповядайте,
госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в докладите по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Нейкова.
Други предложения? – Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проект на решение за промяна в състава
на ОИК, някъде по-накрая, защото не е написан още.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам го
като нова точка 2.а., а вие ще индикирате, когато проектът е готов.
Записах, господин Чаушев. Това е нова точка 2.а. - Проект на
решение за промяна в състав на ОИК.
Други предложения? – Не виждам.
Уважаеми колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка.
Определям госпожа Грозева да брои.
Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен
дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, преди да преминем към разглеждането на
точка първа от дневния ред, бих искала да ви информирам, че по
обективни причини от днешното заседание отсъстват госпожа
Мусорлиева, господин Пенев, господин Христов, госпожа
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Бойкинова, господин Сюлейман, господин Цачев, госпожа Цанева,
господин Райков и госпожа Стефанова.
Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Проект на решение за допускане на партия за участие в
частичните избори, насрочени на 20 май 2018 г.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, във вчерашния ден
постъпиха документи от политическа партия „Земеделски народен
съюз“ с искане за допускане за участие в частичните избори за
кметове във всички населени места…
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
изчакваме известно време, тъй като проектът не е публикуван във
вътрешната мрежа. Изчакваме да се публикува проектът на решение
и ще продължим с доклада.
Уважаема госпожо Сидерова, продължете с доклада.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ще продължа да докладвам, в
момента качват проекта на решението.
Уважаеми колеги, заявлението от политическа партия
„Земеделски народен съюз“, е по образец 41 – Приложение № 41.
Заявлението е подписано от представляващия партията „Земеделски
народен съюз“ Румен Маринов Йончев, и беше подадено от неговия
пълномощник Валери Димитров Димитров.
Към заявлението са приложени необходимите в този случай
документи: 1. Удостоверение за актуално правно състояние на
партията, издадено на 2 април 2018 г. – това е след издаване на
последния указ за насрочване; последният указ е с дата 29 март 2018
г.; 2. Удостоверение от Сметната палата с дата 4 април 2018 г.; и
3. Пълномощно в полза на лицето Валери Димитров Димитров,
който да представлява партията пред Централната избирателна
комисия във връзка с регистрацията.
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Налице са изискванията на чл. 466 от Изборния кодекс,
поради което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и
чл. 464 от Изборния кодекс ви предлагам да допуснем партия
„Земеделски народен съюз“ за участие в частичните избори за кмет
на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, за кмет
на кметство Лясково, община Добричка, област Добрич, за кмет на
кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на
община Макреш, област Видин, за кмет на кметство Семчиново,
община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Галиче,
община Бяла Слатина, област Враца, за кмет на кметство Маломир,
община Върбица, област Шумен, за кмет на кметство Миланово,
община Велики Преслав, област Шумен, за кмет на кметство Беден,
община Девин, област Смолян, и за кмет на община Лозница, област
Разград, насрочени на 20 май 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Уважаеми колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект на
решение, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5016-МИ.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Проект на решение за провеждане на жребий за
определяне поредните номера в бюлетините на партиите за
участие в частичните избори, насрочени на 20 май 2018 г.
Заповядайте, господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, във връзка с
насрочените за 20 май 2018 г. частични избори, следва да приемем
протоколно решение, с което да определим деня и часа, в който да
бъде проведен жребият за определянето на поредните номера на
партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна
комисия за участие в частичните избори на 20 май 2018 г., така както
е предвидено в Изборния кодекс. И нашето решение като ред от
наше Решение № 4035-МИ от 15 ноември 2016 г. Във връзка с това и
с оглед изтичането на срока за регистрация в събота – 14 април
2018 г., аз ви предлагам жребият да бъде проведен във вторник, 17
април 2018 г., от 10,00 ч., когато ще е и нашето заседание на
Централната избирателна комисия, за да можем да проведем жребия
и вече да приемем решението, което да обявим и пред общинските
избирателни комисии, и на нашата страница. Това е едното.
Второто е да качим прес-съобщение, което е на страницата на
Централната избирателна комисия, за определената дата и час за
провеждането на жребия, тъй като знаем, че той е публичен и при
условие, че някои от медиите или участници или представители на
партии и коалиции желаят да присъстват, да могат да дойдат.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, чухте предложенията на господин Андреев. Подлагам ги
анблок на гласуване.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Приема се.
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Преминаваме към разглеждането на точка четвърта от
дневния ред:
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с
вх. № НС-14-7\1 от 04 април 2018 г. от Ивайло Камаджиев – кмет на
община Нови пазар, област Шумен, за разрешаване на достъп до
запечатани помещения, намиращи се в административната сграда на
община Нови пазар, в които се съхраняват изборни книжа и
материали от произведени избори, както следва: стая 116/1 на
партерен етаж, определена за съхранение на изборни книжа и
материали от произведените избори за членове на Европейския
парламент от Република България през 2014 г., и стая с архив на
„ТСУ“ на подземен етаж, определена за съхранение на изборни
книжа и материали от произведените избори за народни
представители през 2017 г.
Достъпът е необходим, тъй като община Нови пазар
изпълнява проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 2020 г.“ и се налагат ремонтни дейности за подобряване на
енергийната
ефективност
във
всички
помещения
от
административната сграда. Целта на достъпа до помещенията е
преместване на документацията, намираща се в тях, в стая 412,
находяща се на 4 етаж в същата сграда. Тази стая е определена със
заповед № 393/02 април 2018 г. на кмета на община Нови пазар като
ново помещение, където ще се съхраняват бюлетините,
екземплярите от протоколите и останалите изборни книжа и
материали от произведените избори. Стаята е подходяща за
съхранение на тези книжа. Помещението е пожаро-обезопасено,
сухо, лесно проветриво, изолирано от въздействието на пряка
слънчева светлина и със закрита електрическа инсталация.
Пространствената подредба осигурява лесен и удобен достъп до
съхраняваните бюлетини, изборни книжа и материали. Осигурено е

8
със средства за ограничаване на физическия достъп чрез надлежни
заключващи системи и СОД.
Във връзка с това предлагам Централната избирателна
комисия да разреши отваряне на запечатаните помещения. Книжата
да бъдат пренесени в новата стая 412, която се намира на 4 етаж на
сградата.
Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от
Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от
длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в
новото помещение, определено за тяхното съхранение. За
извършените действия да се съставят съответните протоколи
съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март
2017 г. на ЦИК. Новото помещение се запечатва по реда на същото
решение. Това е в общи линии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.
Уважаеми колеги, който е съгласен с така предложения
проект на решение, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5017-ЕП/НС.

Колеги, връщаме към точка трета от дневния ред:
3. Доклад относно съвместен проект с Държавна агенция
„Електронно управление“.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви няколко
преписки, които са свързани с съвместния проект с Държавната
агенция „Електронно управление“. Още в деня преди Великденските
празници, съгласувано с председателя, по електронните пощи ви
беше изпратено писмо, получено по електронната поща от госпожа
Силвия Митева, с информация за предстояща среща с възложителя
по Дейност 2, така че докладвам ви преписки с вх. №№ ЦИК-00-453
от 5 април 2018 г., ЦИК-00-453/1, 2, 3, като всичките писма касаят
тази среща и организирането на тази среща.
В последното писмо, което ми беше току-що разпределено, се
сочи, че срещата ще се проведе днес от 13,00 ч. в сградата на
Държавната агенция „Електронно управление“ и госпожа Силвия
Митева ни моли да потвърдим или съответно да предоставим
информация дали ще изпращаме представител на тази среща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам коментари.
Приемаме, че това е за сведение, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще информирам госпожа
Манолова, че е прието за сведение от Централната избирателна
комисия.
Нямам други доклади в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Продължаваме с точка пета:
5. Доклади по писма.
Вие отново сте първи докладчик, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. №
ЦИК-04-01-12-2 от 10 април 2018 г. Това е информация, препратена
от Посолството на Република България в Багдад, като приложено са
ни изпратили в конспектиран вид регулацията на Независимата
висша избирателна комисия относно процедурата по регистрация и
акредитация на чуждестранни екипи на наблюдателите за

10
предстоящите парламентарни избори в Ирак. При представянето на
материала по време на брифинга в мисията представителят е
подчертал, че е в постоянен контакт с Министерството на външните
работи на Ирак. Излага се информация по отношение на
предстоящите избори, начин на организиране, съдействие и пр.
Докладвам го сега за сведение и запознаване.
Докладвам и писмо с вх. № ЦИК-07-47-8 от 10 април 2018 г.,
като това е писмо от господин Ивайло Филипов – изпълнителен
директор на „Информационно обслужване“ АД. Сочи се, че
„Информационно обслужване“ АД проследява внимателно всички
събития и конференции, свързани с прилагането на информационни
технологии в изборните процеси и свързани с тях заплахи за
сигурността. Изнася се информация, че в периода 28-31 май 2018 г. в
Португалия ще се проведе Международен електорален симпозиум.
Припомням, че тази покана беше на мой доклад в предходно
заседание и ние определихме с протоколно решение да участва
делегация от страна на българската Централна избирателна комисия,
наред с председателя, която ще бъде включена и като говорител в
панел от този симпозиум.
Господин Филипов сочи, че конференцията е ограничена за
достъп само с покани, предвид което моли да се разгледа
възможността за включване към делегацията от страна на
Централната избирателна комисия на посочените от него
представители на „Информационно обслужване“ АД със
съответните имена и длъжности, както и имейл адреси и телефони.
Като разходите, свързани с пътуването и престоя на посочените
експерти сочи, че ще бъдат за сметка на „Информационно
обслужване“ АД.
Позволявам си да докладвам. Мисля, че председателят
изложи това в оперативен порядък пред комисията и докладвам
молбата на господин Филипов. Така че поставям на гласуване дали
по аналог на предходна такава молба и от разговора, който се
проведе, госпожо председател, с господин Филипов, да приемем

11
участието като експерти на посочените от господин Филипов наред
с него лица да участват от името на Централната избирателна
комисия, но за сметка на „Информационно обслужване“ АД.
И съответно нашата администрация с оглед, че поканата е до
Централната избирателна комисия, да извърши всички действия по
осигуряване и съдействие на участието, в случай че приемем
протоколно решение да изпратим тези лица като експерти от името
на ЦИК за сметка на „Информационно обслужване“ АД на 16-тия
международен електорален симпозиум в Лисабон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Включително и да информираме и Министерството на
външните работи, и писмено да отговорим на „Информационно
обслужване“ АД.
Колеги, подлагам анблок на гласуване така направените
предложения. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Приема се.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с проучванията,
направени от фирмата и изпълнител по договора за обществената
поръчка за осигуряване участието на представители на Централната
избирателна комисия на различни симпозиуми се установи, че
хотелите за предстоящото участие в заседание на Работната група по
изборни въпроси в Брюксел, са над нормативно определените
наредби в специалната наредба, предвид което ви предлагам с
протоколно решение да гласуваме разходите за квартирни да бъдат в
съответствие с чл. 17, ал. 2 от Наредбата, а именно по фактически
размер и фактически разходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – 1 (Ерхан Чаушев).
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С оглед протоколните ни решения и
изпратените писма във връзка с предстоящото заседание на Работна
група „Изборни въпроси“ и техническото събитие, което ще се
проведе през м. април 2018 г. в Брюксел, ви предлагам да
упълномощим председателя при съответните правила да подпише
граждански договор с определен експерт от „Информационно
обслужване“ АД, който да е с абсолютно аналогични клаузи със
сключения вече такъв за предходното участие, само че да е за
съдействие,
както
и
господин
Станев,
определен
от
„Информационно обслужване“ АД, извършва съдействие на
представителите на ЦИК в това техническо събитие чрез
експертната си помощ и в заседанието на Работна група „Изборни
въпроси“.
Не съм коментирала сума. Позволявам си да предложа
сумата, която е по предходния граждански договор, а именно в
размер на 500 лв. като възнаграждение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

13
Това бяха вашите доклади, госпожо Ганчева.
Следващ докладчик е господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от разследващ полицай
Колев с вх. № МИ-04-02-3 от 4 април 2018 г., в което ни казва
следното: „Във връзка с водено досъдебно производство и на
основание чл. 159 от НПК моля да ни предоставите справка и
заверени копия от всички решения на общинската избирателна
комисия и протоколите от проведените заседания, на които са взети
тези решения, с които инженер Иванова е избрана за кмет на община
Златица в периода 2011-2017 г., както и клетвените листове и
документи, от които да е видно откога инж. Иванова е встъпила в
длъжност „кмет на община Златица“ след обявяване на решението
на общинската избирателна комисия за избора й.“
Моето предложение е да изпратим това писмо по
компетентност на общинската избирателна комисия – Златица, и тя
да даде поискания отговор и необходимите документи. (Коментари
и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване предложението на господин
Арнаудов, като адресираме както до ОИК, така и до кмета на
общината, и до общинския съвет.
Уважаеми колеги, сега ще гласуваме с машината за
гласуване. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица Матева, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило в Централната избирателна комисия писмо с вх. № ЦИК-

14
04-20 от 10.04.2018 г. от Министерството на правосъдието –
директор на Дирекция „Канцелария“, с което на основание чл. 43
във връзка с чл. 1 от Правилника за организация на дейността на
Централната избирателна комисия, структурата и функциите на
нейната администрация приложено ни е изпратено писмо, получено
от Министерство на правосъдието, с рег. № 94-Д-94 от 30.03.2018 г.
от господин Денис Нечепорук.
Господин Нечепорук е адвокат в Украйна, който е изпратил
до Министерството на правосъдието на Република България писмо
с искане за предоставяне на обществена информация, което вие
бихте могли да видите, защото цялото писмо заедно с
предложенията, е качено в моята папка.
Видно от писмото, което ни е препратено от Министерството
на правосъдието, господин Нечепорук се интересува от данни,
отнасящи се до регистрираните в Софийския градски съд
политически партии в нашата страна, тъй като първият въпрос е:
„Броят на политическите партии във вашата страна“.
На второ място, пита за заглавие и позоваване на закона в
интернет, който регламентира регистрацията на политическите
партии. Пита има ли държавна такса за регистрация на партиите, кой
държавен орган се занимава с регистрацията на политическите
партии, какви документи трябва да се представят за регистрацията
на партията и на какъв език следва да бъдат същите.
Това са въпроси обаче, които не са от компетентността на
Централната избирателна комисия, тъй като Централната
избирателна комисия извършва регистрация на политически партии
и коалиции, които участват в изборите, т.е. те вече са регистрирани
от Софийския градски съд, и са изпълнили условията, а именно
внесен депозит плюс 2500 подписа. Те биха могли за конкретни
избори да се регистрират в Централната избирателна комисия.
Във връзка с това считам, че неправилно директорът на
Дирекция „Канцелария“ в Министерство на правосъдието е
препратил на основание чл. 43 – явно той визира т. 7, в която е
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предоставяне на достъп до обществена информация от ЦИК, това
запитване и би следвало ние да го върнем обратно на
Министерството на правосъдието с едно писмо, че Централната
избирателна комисия не е компетентна да даде отговори във връзка с
дадените запитвания по Закона за политическите партии. И
съответно те вече да си го препратят на органа, който те считат, че
би могъл да отговори на тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение. Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Румяна Стоева-Сидерова).
Предложението се приема.

Уважаеми колеги, връщаме към т. 2.а.:
2.а. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, по електронната поща
и в оригинал с вх. № МИ-10-17\1 е постъпило предложение от
10.04.2018 г. от упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за
промени в Общинската избирателна комисия – Лозница. Във
вътрешната мрежа в моя папка има проект за решение.
Предложението е във връзка с това, че член на общинската
избирателна комисия - Айше Салиева Уручева, е подала заявление
за освобождаването й като член на ОИК. Съответно се предлага на
нейно място да бъде назначена Румяна Гешева Владимирова.
Към
предложението са представени
необходимите
документи: декларацията по чл. 75, съответно копие от дипломата за
висше образование, включително и копие от личната карта на
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Румяна Гешева Владимирова. Мисля, че необходимите документи за
извършването на тази смяна са налице.
Предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл.
51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
да освободи като член на ОИК – Лозница, област Разград, Айше
Салиева Уручева, съответно да анулира издаденото й удостоверение.
И съответно на нейно място да се назначи за член на Общинската
избирателна комисия – Лозница, област Разград, Румяна Гешева
Владимирова, като й се издаде и съответното удостоверение.
Предлагам да гласуваме проекта на това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение. Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 5018-МИ/НР.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам за сведение. С вх. № МИ-1588 от 11.04.2018 г. по електронната поща сме получили уведомление
и протокол от общинската избирателна комисия – Лозница, от което
е видно, че са си назначили специалист за подпомагане на дейността
на ОИК – Лозница. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.

Продължаваме с точка пета:
5. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо,
получено по електронната поща от Община Върбица, област Шумен,
от заместник-кмета на общината Бейсим Мустафа. Уведомяват ни за
осигурени условия на общинската избирателна комисия, както и
контактите на комисията, включително на председателя, и имейла.
Докладвам ви го за сведение. Госпожа Манолова да
организира обобщаването на информацията с актуалните данни за
общинските избирателни комисии за частичните избори на 20 май
2018 г.
Във връзка с това, надявам се да не сме закъснели много, с
оглед и на полученото писмо, да изпратим организационното писмо
до кметовете на общините, където има частични избори, с копия и
до ОИК, и до ГД „ГРАО“, и до администрацията на Министерския
съвет, като обърнем внимание на задълженията на кмета за
осигуряване на условия по отношение на избирателните списъци ,
предоставянето на информация в ЦИК за броя на избирателите по
секции. А по отношение отпечатването на бюлетините да
предоставим данни с контакти от Печатницата на БНБ, и да обърнем
внимание, че съгласно Изборния кодекс само отпечатването на
бюлетините по закон е задължително да бъде в Печатницата на БНБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение. Режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам
получено копие по електронната поща – Заповед на кмета на
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Столичната община. Във връзка с мероприятие се забранява
паркирането, включително и на паркинга на пл. „Княз Александър
І“. Тази заповед беше изпратена след обаждане от Николай
Желязков, който е определен за връзка с общината и с Центъра за
градска мобилност.
За сведение, а може би и да се изпрати по електронната поща
на всички членове на Централната избирателна комисия, за да са
уведомени колегите. (Реплики.)
Всъщност става дума за днес. Надявам се вече да е
приключило мероприятието. Бележката, която отправи господин
Ивков, всъщност обезсмисля изпращането на съобщението по
електронната поща, защото става дума за днес до приключването на
мероприятието.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-53 от 10 април 2018 г.
Това е докладна записка на госпожа Манолова – директор на
Дирекция „Администрация“. Във връзка с попълнения въпросник по
СФУК, ако си спомняте, възложихме две задачки на
администрацията и те ни уведомяват за предприетите действия и
изпълнението на тези задачи.
Първата е създаване на подрубрика „Контакти за подаване на
сигнали за злоупотреби с власт и корупция или за други
незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия“.
Това да бъде в рубрика „За нас“, като подрубрика на електронната
страница на Централната избирателна комисия. Предложението е
направено след извършено проучване от главен юрисконсулт
Николай Желязков в дирекция „Администрация“. С този запис, така
както са дали, включително с посочен адрес на Централната
избирателна комисия, имейл адрес и телефонен номер за подаване
на такива сигнали по реда на чл. 107, 109 и 111 от АПК.
По отношение на втората задачка за достъпа до публичните
регистри, от администрацията уточняват, че този достъп е улеснен
чрез рубрика „Регистри“ на нашата страница и не се налага да има
допълнително писмено указание, тъй като този достъп е много лесен
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и бърз до регистрите, които поддържа Централната избирателна
комисия.
Предлагам да одобрим в първата част и да приемем за
сведение във втората част да се създаде такава рубрика по
въпросника за СФУК: „Контакти за подаване на сигнали за
злоупотреби с власт и корупция или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване направеното предложение. Режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Моля да продължите, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа са
публикувани покани за семинари. За сведение ви ги докладвам. Те са
предоставени и на директора на Дирекция „Администрация“.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-52 от 10 април 2018 г. –
информация от госпожа Манолова във връзка с писмо, което
получихме от Националния статистически институт с вх. № ЦИК00-406 от 9 март 2018 г. Тъй като става дума за средства по бюджета
на Централната избирателна комисия, определени за разходи за
опазване и възстановяване на околната среда през 2017 г., тя е
провела разговор, както виждате от информацията, с длъжностното
лице от НСИ, посочено за контакт, уточнено е. Още повече, че вече
при провеждане на разговора, от Централната избирателна комисия
е постъпила информация и с годишния отчет, и в НСИ сами са
констатирали, че такива средства ние по бюджета нямаме.
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Във връзка с това е подадена информация за адреса по
отношение на субекта Централна избирателна комисия, попълнен е
формулярът и с тази преписка по този начин приключваме.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-04-03-1 от 10 април
2018 г. от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и от Националната служба за охрана с вх.
№ ЦИК-00-454 от 5 април 2018 г. Двете писма са в отговор на
нашето писмо, с което поискахме да ни предоставят информация
относно изискванията по отношение на сигурността на сградата,
която евентуално да бъде предоставена на Централната избирателна
комисия.
Моля да се запознаете. Администрацията ще обобщава
получените отговори в една обща таблица, за да може на работно
заседание да се запознаем.
Докладвам ви вх. № ЧМИ-06-13 от 10 април 2018 г. от
секретаря на община Девин госпожа Елка Станчева. Виждате
писмото с техен изх. № 91-13-3. Поставят няколко въпроса, по които
искат нашите пояснения във връзка с частичните избори за кмет на
кметство на 20 май 2018 г. Конкретно зададени въпроси по
отношение на неизползвани печати на секционни избирателни
комисии от общите избори през 2015 г., както и за частичните
избори за кмет на кметство Грохотно, община Девин на 6 ноември
2016 г. – дали могат да бъдат използвани. Могат ли да се използват
наличните неизползвани индигирани формуляри – приложение на
протоколи на секционните избирателни комисии и на общинската
избирателна комисия за избор на кмет на кметство
от
произведените частични избори за кмет на кметство Грохотно. И в
случай на необходимост от изработка на нови печати и на протоколи
дали да се смени годината с 2017 – най-вероятно става дума за
2018 г. в надписа на печата на СИК, съгласно Решение № 1517,
както и в бланките на формулярите на протоколи.
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Колеги, преди това много подробно секретарят се спира и ни
дава информация, че се е запознал с решенията на Централната
избирателна комисия, относими по тези въпроси.
Без да обсъждам в тази част ви предлагам да дадем пояснение
по конкретно поставените въпроси.
По отношение на неизползваните печати да кажем, че няма
пречка да бъдат използвани. Предлагам да има решение на
общинската избирателна комисия за разрешаване на тяхното
ползване, въз основа на мотивирано предложение или искане от
кмета на община Девин.
По отношение на формулярите на протоколи – виждате,
малко съм по-внимателна, защото не познавам съдържанието на
протоколите в общината за изборите в Грохотно през 2016 г. В
случай че не са отпечатани фабрично наименования както на
кметството, така на кандидатите имената, наименования на партии,
коалиции или местни коалиции или обозначения за инициативен
комитет – в този случай такива формуляри могат да бъдат
използвани, защото изборите са били на 6 ноември и всички
разпоредби на Изборния кодекс, които определят съдържанието на
протоколите, нямат промяна след 26 май 2016 г.
А в случай на необходимост от изработването на нови
печати, обръщаме внимание, че те трябва да бъдат с този запис по
Решение № 1517 без да се променя годината, тъй като става дума за
избори в рамките на мандата на избраните през 2015 г. общински
съвети.
По отношение на формулярите на протоколи с оглед на това,
че това е част от полиграфическата защита, осигурявана от всяка
печатници, отпечатваща протоколите, предлагам годината да бъде
2018 г.
Позоваването на приложимо решение, с което сме казали при
приемането на хронограмата, че не се отнасят датите и сроковете, не
правя уточнение, но тука си го изясняваме, че в крайна сметка
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годината 2015 не е част от тези срокове и дати, съгласно нашето
решение за приемане на хронограмата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване това писмо. Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо с вх. № ЦИК-00-456 от 10 април 2018 г. относно семинар за
защита на личните данни във връзка с влизането в сила на новия
Регламент за защита на личните данни. Семинарът е безплатен, но
виждам, че той се организира по програмата на КНСБ за всички
малки и средни фирми от сектор „Производство, транспорт,
индустрия и земеделие“. Затова го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, позволете ми свързан доклад, тъй като считах, че ще
насроча заседанието във вторник, когато всички участници в
разяснителната кампания по отношение на общия Регламент
относно защитата на личните данни бяха в отпуск, ще ви докладвам
в момента за сведение, че във вътрешната мрежа с вх. № ЕП-23-41
от 10.04.2018 г. е публикувана програмата на мероприятието на 19
април 2018 г. в община Варна. На вас за сведение, а на участниците,
които упълномощихме с протоколно решение на ЦИК, тази
програма е изпратена за информация.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с мой
доклад от предходно заседание относно влизането в сила на присъда
на едно лице от с. Джигурово, община Сандански и във връзка с
гласувано писмо от Централната избирателна комисия до Илия
Горанов, за да може същото лице да бъде въведено в базата данни за
лицата, които нямат право да заемат изборна или държавна
длъжност в продължение на три години, съгласно изпратената ни
присъда, сме получили с вх. № ЦИК-00-440 от 30.03.2018 г. писмо
от господин Илия Горанов, Ивайло Филипов и Александър Станев
до Централната избирателна комисия, с което ни уведомяват, че във
връзка с наше писмо с изх. № ЦИК-00-438 от 29.03.2018 г. относно
извършена проверка за участие на осъдено лице в произведените
избори в качеството му на кандидат-член на комисия, ОИК, РИК или
СИК, наблюдател, застъпник, представител на партия или анкетьор,
ни информират за резултата от извършената проверка, а именно:
посоченото лице Кирил Димитров с посочено ЕГН не е регистриран
в избори в качеството на член на комисия, наблюдател, застъпник,
представител на партия или анкетьор. Посоченото лице е
регистрирано като кандидат за кмет на кметство Джигурово, община
Сандански, област Благоевград от партия „Ред, законност,
справедливост - РЗС“ в местните избори на 25 октомври 2015 г. и е
вписано в регистъра на кандидатите, съгласно решение на ОИК –
Сандански. Съгласно резултата от изборите на 25 октомври 2915 г.
лицето е било класирано за втория тур на изборите за кмет на
кметство Джигурово. Той е получил по-малко от действителните
гласове, поради което за избран е посочен кандидатът на друга
политическа партия.
И накрая ни уведомяват, че посоченото лице вече е добавено
в списък, по който се извършва проверка, така че при опит за
вписване на лица от изброените регистри, да бъде възможно
установяването на опит за вписване в избори в качеството на
кандидат, член на комисия, застъпник, наблюдател, представител на
партия или анкетьор. В случай че бъде установен такъв опит до 27

24
февруари 2021 г., ще бъдат предприети действия за уведомяване на
Централната избирателна комисия.
И накрая: С уважение – Илия Горанов, „Информационно
обслужване“ АД.
Това докладвам за сведение и да се предаде към
деловодството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка пета.

Преминаваме към точка шеста от дневния ред:
6. Разни.
В тази точка няколко доклада от мене.
На първо място, колеги, ви предлагам, както е трайната
практика на Централната избирателна комисия, да публикуваме на
нашата страница съобщение, както и да изпратим до медиите, за
крайния срок за регистрация и допускане за участие на партии и
коалиции в частичните избори, насрочени на 20 май 2018г.
Колеги, моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е публикуван
протоколът от срещата на представители на Централната
избирателна комисия с извънредния и пълномощен посланик на
Боливарската република Венецуела в Република България.
Колеги, докладвам ви го за сведение, като ви предлагам така
както Министерството на външните работи ни информира относно
проведена среща по този повод с оглед нашата предстояща среща,
ние да изпратим едно писмо до Министерството на външните работи
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с приложен протокола от нашата среща и да потърсим становище на
Министерството на външните работи относно участието с
наблюдатели на предстоящите избори във Венецуела.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение два поздрава,
публикувани във вътрешната мрежа по случай Великденските
празници.
На следващо място, колеги, във вътрешната мрежа с вх. №
ЦИК-07-47-7 от 10.04.2018 г. е публикуван преводът на програмата
и дискусионните групи в Португалия. Уважаеми колеги, избирам да
участвам като лектор в Дискусионна група 3. Както ви казах, ще ви
информирам по този въпрос. Ще изпратим отговор свързан с
участието ми в панела.
Уважаеми колеги, отново във вътрешната мрежа в моята
папка ви моля да се запознаете с вх. № ЦИК-09-191. Към настоящия
момент е за сведение и запознаване и в този смисъл аз приемам
протоколното решение, което взехме на предишното заседание, за
принципно, като считам, че се налага предприемане на действия, за
да може то да бъде изпълнено и да влезе в реална сила. (Коментари
и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, и последен доклад от мен за днес.
Припомням, че с протоколно решение на Централната избирателна
комисия аз и госпожа Мусорлиева участвахме в заседанието на
Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО, което се проведе в Литва. На
това заседание участваха всички членове на Изпълнителното бюро
без Полша. Бяхме информирани, че досега е имало трудни
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отношения между Асоциацията
и
Централната избирателна
комисия на Полша след напускането на предходния председател, но
в момента, след като вече е избран нов председател на полската
ЦИК, има надежда за добри отношения с новата комисия.
На това заседание беше направен отчет за предходната
година. В отчета за действията през предходната година беше
пропуснато участието на Асоциацията в Международната
конференция на органите за управление на избори в Грузия от 28 до
30 юли 2017 г. Колеги, предоставих информация, за да бъде
отстранен този пропуск.
Искам да ви кажа, че в отчета за предходната година след
информацията за честването на Световния ден на изборите, на втора
страница е поместен материалът за 26-та годишна конференция на
АСЕЕЕО в София. (Реплики.)
Уважаеми колеги, продължавам с доклада. По време на
заседанието на Изпълнителното бюро ни беше представена и
книжката, която междувременно беше дошла и в Централната
избирателна комисия, и в наше отсъствие е докладвана и
публикувана във вътрешната мрежа.
Реализиран е финансов резерв, макар и неголям от 2017 г.,
който се прехвърля в 2018 г. Информираха ни за плащането на
членския внос за настоящата година и за предстоящите избори
измежду държавите, чиито централни избирателни комисии са
членки на АСЕЕЕО.
На второ място, ни беше представено изпълнението на
стратегическия план, като в случая, колеги, бяхме приканени и аз
напълно поддържам това, да подаваме информация за публикуване
на интернет страницата на АСЕЕЕО на наши национални събития,
както и наши участия в международни събития.
На трето място, колеги, беше предложен и новият
стратегически план, който вие сте видели във вътрешната
публикация. Технически промени в стратегическия план,
непроменени ценности, визия и цел на организацията.
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Уважаеми колеги, постави се въпросът за финансирането на
Асоциацията, защото в момента получихме информация, че
традиционното финансиране не е в достатъчна степен гарантирано.
От там възникват и рискове във връзка с активността на АСЕЕЕО.
Направи се оценка на плащанията и на финансовата ситуация на
организацията, като тази оценка, когато бъде финализирана, ще ни
бъде изпратена от Секретариата на АСЕЕЕО.
И като нова заплаха се открои така наречената по-голяма
конкуренция в областта на свързаните с избори международни
организации и инициативите между тях.
Оттам-насетне
колеги,
бяха
представени
новите
стратегически цели и подходи. Бих искала да ви информирам, че
преди една година Централната избирателна комисия отправи
предложения за нови стратегически цели и подходи в Цел 2.
Предложенията на Централната избирателна комисия са изцяло
възприети в новия стратегически план.
Освен това, колеги, беше предложено да се предостави
почетно членство на бившия генерален секретар на Централната
избирателна комисия на Румъния. Беше представен и
концептуалният документ за 27-та годишна конференция. Колеги,
27-та годишна конференция ще бъде под мотото „Лично
пространство. Сигурност и интегритет“. Отново продължава темата,
свързана с гарантиране на сигурността на изборите. Сигурността
както при използване на информационните и комуникационните
технологии, така и в един по-общ план.
И на финала, колеги, се обсъждаха промените в Устава на
Асоциацията. Моля ви тук да обърнете внимание, както докладвах
миналия път, както обсъдихме и на работно заседание. Предлагат се
следните промени в Устава: Вариант „А“ и Вариант „Б“ – съответно:
във Вариант А членският внос на органите за управление на избори
на асоциациите, на асоциираните партньори, на индивидуалните
членове да бъде определян от Изпълнителното бюро, а не в Устава.
И вторият вариант е да остане, както е и в момента – да бъде в

28
Устава. Това е първата опция, която се предлага като промяна в
Устава.
Секретариатът представи мотивите за тази промяна, като
акцентира върху динамичната ситуация в света и от там
динамичните промени, свързани с финансирането. Както преди
малко ви докладвах, и липсата на сигурност в традиционното
финансиране и евентуалната необходимост в рамките на годината да
бъдат вземани други решения.
Отвъд това, колеги, когато Общото събрание на
организацията вземе решение за промяна в членския внос, ако вземе
такова, то непременно трябва да се измени уставът на
организацията. Затова, колеги, това са двата варианта.
Личното ми становище – зная, че в ЦИК има и други
становища, но личното ми становище е, че не е необходимо изрично
да правим избор между Вариант „А“ и Вариант „Б“. Това може да
бъде обсъдено на общото събрание и да се приеме вариантът, който
ще събере мнозинство от членовете на Асоциацията. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, оттам-насетне, както ви докладвах на
предходно заседание, възложих на юрисконсулт Милена
Радославова да извърши преглед на предложените промени в Устава
на Асоциацията и да изрази становище във връзка с така
предложените промени. Вие ще видите нейното становище с вх.
№ ЦИК-09-50 от 03.04.2018 г. Госпожа Радославова счита, че
предложените промени в Устава на Асоциацията могат да бъдат
приети. Обръщам ви внимание на тази преписка, защото в
становището си тя много накратко и много точно е представила
промените, които предлага Асоциацията, а те са от една страна, в
преамбюла на Устава да се включи текст, че се признава това, че
стимулирането на добре информираните гласоподаватели, способни
да вземат отговорни решения, е изключително важно за развитието и
устойчивостта на демокрациите. Това беше логото и мотото на 26-
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тата конференция на АСЕЕЕО, проведена в София, и се предлага
това да стане част от преамбюла на Устава.
На второ място, се засилва индивидуалното членство в
Асоциацията, а именно включват се индивидуални членове –
физически лица, които се приемат от Общото събрание за заслуги
към Асоциацията в подкрепа на свободните и справедливи избори,
които трябва да приемат този Устав. Индивидуалните членове ще
имат статут „без право на глас“, но ще могат да участват във всички
дейности на тази Асоциация, включително на конференции и на
заседания на Общото събрание.
На трето място, колеги, във връзка с това индивидуално
членство, са извършени и други промени в текстовете на чл. 2.2., 3.2.
3.4. и 3.9.
И последната промяна, която не беше предложена в устава,
който разглеждахме, но в момента е предложена след обсъждане на
Изпълнителното бюро, е текстът в чл. 3.6., според който в момента –
сега ще отворя текста. Уважаеми колеги, предлага се когато
централните избирателни комисии определят друг представител
отвъд председателя на съответната комисия, то председателят на
институционалния член да уведоми Секретариата за името на
избрания представител до 15-дневен срок след избора. Това е
промяна, която беше обсъдена на заседанието на Изпълнителното
бюро. Но не беше предварително предложена от Секретариата.
Всички други промени бяха предварително предложени. Това
предложение възникна на базата на коментари в Изпълнителното
бюро затова дали изборът в Изпълнителното бюро е интуито
персонае или е като държава, която се представлява и съответно
органът за управление на избори се представлява от нейния
представляващ. Бяха изказани становища, че уставът е непрецизен в
тази си част. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: По въпроса за членския внос според
мене той трябва да се определя от Общото събрание, а не от
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Изпълнителното бюро. Когато се налагат допълнителни разходи от
страна на тази Асоциация, свързани с определени нейни
мероприятия, тогава няма пречка да се вземе допълнително решение
за допълнителни средства. И ще бъде така добре да се събира
членският внос от всички държави-членки, а не само от някои.
Защото отчетите имаме вече. Аз ги имам от години, когато съм
участвала. Едни и същи са държавите, които не си плащат членския
внос. Това е по въпроса за членския внос.
По въпроса за текста на 3.6. считам, че трябва да се запази
досегашният текст. Участието в Изпълнителното бюро – видно от
всички останали текстове, включително този 3.6. и други нататък,
второто му изречение, очевидно става дума за представител на
органа, който ако се смени по време на мандатите, идва новият
председател на органа.
Другото е малко по-рисковано и особено както е даден
текстът, излиза, че този член, който ще влезе с името си, като
престане да е член на органа, нашият орган няма да има
представител. Нататък е развит този текст и е много опасно това,
което се предлага.
И трето, по въпроса за индивидуалното членство. Няма
пречка да са индивидуални членове, но до общото събрание. Не и на
изпълнителното бюро. Никой не пречи на тези хора, които са с опит
в изборите, да допринасят за дейността на организацията, но не в
органа, който ръководи. Нека да бъдат със съвещателен глас в
общото събрание на Асоциацията.
Тука без микрофон бяха казани много важни съображения, че
това е асоциация на органите на управление. Защото извинявайте
колеги, но при наличието на доста хора, които в минали години са
били активни членове, а сега ще решат да останат със съвещателен
глас, решението на организацията може да бъде обърнато и прието
по искане на тези хора, а не по искане и по виждане на органите на
управление. Така че индивидуалното членство – до ниво общо
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събрание. В изпълнителния орган няма място за индивидуално
членство според мене.
Това е моето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
уважаема госпожо Сидерова.
Само два коментара ще си позволя във връзка с прецизност
на доклада ми, а не във връзка с вашите становище.
Допълвам доклада си, че към настоящия момент има почетни
членове, които не внасят такса. В момента се предлага
индивидуалните членове да плащат 1800 евро, което включва
таксата за регистрация за годишните конференции. Това е за
допълване на доклада ми. А иначе са със съвещателен глас, без
право да гласуват.
Колеги, вторият момент, за да бъда достатъчно прецизна.
Грешка на езика беше, че е по предложение на Секретариата, а не
изпълнителното бюро да определя. Грешка езика беше – общото
събрание да определя размера на членския внос. Моля ви за
извинение, защото това уточнение беше важно.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Първо, част от нещата, които исках да
споделя като мнение, бяха изказани от колегата Сидерова и аз се
присъединявам към нейните разсъждения в тази насока изцяло.
Отделно от това повтарям в по-сбит вид – също така и
колегата Нейкова извън микрофона правилно подчерта, че самото
име на Асоциацията изключва членството на индивидуални членове.
Да не говорим, че те са и без членски внос. Така че категорично
считам, че трябва да сме против тази практика.
От друга страна, много важен е прочитът на Устава, който аз
не съм чел в английския му вариант, затова кой е представител на
организациите. И ако има най-малкото съмнение, ясно е, че
председателят на ЦИК по право трябва да бъде член на бюрото и
никое друго лице. А той би могъл по пълномощия да изпрати
заместник-председател, секретар или член на комисията, който да
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участва в дадено заседание, когато му е невъзможно. Така се
гарантира представителството на всяка комисия. И аз не считам, че
членството е интуито персонае.
От друга страна, що се касае до становището, тъй като ако
ние ще участваме в тази организация – аз изобщо се замислям дали
има изобщо смисъл да се участва в тази организация, но това е
отделен въпрос и няма да го поставям сега. Ако ние ще участваме,
това становище на юрисконсулта, което макар и подробно, не е
становище, а е един преразказ и едно изречение накрая, което може
да е всичко друго, но не и становище, което казва, че не пречи да
бъдат приети. Но няма нито аргументи „за“ и „против“, нито правен
анализ на предлаганите решения. Така че се разграничавам от
казаното от председателя, че е много подробно становището на
юрисконсулта. От него на мен не ми става ясно какво е виждането и
практически и де юре дали са съобразени съответните промени от
него. Става ми ясно само какво се е случило горе-долу и какво се
предлага.
И другото, не на последно място: ние не можем да си
зариваме главата от поредните писма от членове на нашето
ръководство, които ние изпращаме заедно с председателя там. И аз
моля, госпожо председател, за обяснение. Няма да чакам от дълги
отпуски да се връща който и да е. Ние сме в състав, с кворум в
Централната избирателна комисия. Какво точно се случва там между
българските
представители?
Между
представителите
на
Централната избирателна комисия?
Текстът на писмото е много остър. Обвинява организация в
която си член на Бюрото, че е спонсорирана от американски частни
компании. Това така ли е? Казва се, че няколко дами от ЦИК имат
задкулисни контакти в противовес на други…
Аз искам да изясним тези неща и повече да не се появяват,
ако не искаме да се коментират. Мен не ме е срам да ги коментираме
след като така или иначе това се случва при нас. И не е за първи път.
Предупреждавах няколко пъти, че няма повече тия неща да остават
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на тъмно, защото според мен те разрушават имиджа на България в
тези организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Аз ще взема отношение, господин Ивков.
Заповядайте!
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще взема отношение в
продължение на това, което колегата Ивков каза. По отношение на
становището на юрисконсулта се присъединявам, че то реално не
съдържа правен анализ и пр., но във връзка с това аз мисля, че
поставих въпроса на работно обсъждане: дали на юрисконсулта е
предоставена информация с оглед това, което се е случило на
самото заседание. Мисля, че няма протоколи от такива заседания,
така че в този ред на мисли аз изразявам мнение, че след като сме
имали двама представители на ниво Централна избирателна
комисия, и то не кои да е, а председател и заместник-председател,
може би е най-правилно, както госпожа Алексиева докладва
подробно. Становището трябва да се съобрази не толкова с
юрисконсулта, което е наистина схематично и без никакви правни
доводи, а с изложението от самото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други предложения и други становища? – Не виждам.
Уважаеми колеги, бяха поставени въпроси и затова бих
искала наистина да информирам Централната избирателна комисия
по повод на тези въпроси.
Колеги, аз не бях упълномощена от комисията да изразявам
становище по предложените промени и направения отчет на
Асоциацията и такова становище не изразих. Както ви докладвах,
когато дойдох, да се представят промените, които са предложени от
Секретариата и след като те ни бъдат предоставени като текст, да
можем да ги обсъждаме.
На самото заседание на Изпълнителното бюро заместникпредседателят на Централната избирателна комисия на България
повдигна въпроса относно това дали според този устав Общото
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събрание избира поименно представителя от страна на Централната
избирателна комисия в Изпълнителното бюро, или се избира
държава, от която съответно представляващият тази държава да бъде
член на Изпълнителното бюро. Пък в случаите, в които става дума и
за годишната конференция, да бъде и президент на тази организация.
Този въпрос беше повдигнат и оттам-насетне започнаха да се
изказват становища. Становището на господин Арнис Циндарс
беше, че се избират държави. В неговото разбиране това са държави,
като органът за управление на избори от съответната държава се
представлява от своя представляващ. Освен ако разбира се самата
комисия не реши друго за заседание на Изпълнителното бюро.
Представителят на Молдова господин Чокан каза, че същото
е било разбирането на тази организация, която съществува от 1995 г.
мисля. Но ето например, в неговия случай, след като той престава да
бъде председател на Централната избирателна комисия на Молдова,
но остава неин член, по право следва в Изпълнителното бюро
Молдовската ЦИК да бъде представлявана от нейния председател,
но председателят, както и комисията, решават господин Чокан да
продължи участието от името на Централната избирателна комисия
на Молдова в Изпълнителното бюро. Това е преценка на съответния
орган за управление на изборите.
По същия начин е и ситуацията в Хърватска. Централната
избирателна комисия на Хърватия е преценила, че трябва да изпрати
точно определен член. Но това според общото разбиране не променя
факта, че се избират държави – органи на управление като
институционални такива.
Тогава беше поставен и въпросът, че текстовете във връзка с
това са непрецизни. Госпожа Мусорлиева и представителката на
хърватската ЦИК изразиха становище, че текстовете трябва да се
прецизират.
Секретариатът по време на обсъждането предложи този текст
във връзка със ситуацията в Молдова и във връзка със ситуацията и
в Хърватска: когато друг член е избран, то съответният орган да
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информира изпълнителното бюро, за да знае изпълнителното бюро
кой ще е представителят.
Оттам-насетне другите предложения, които се обсъждаха за
непрецизност на текстовете, очевидно Секретариатът не ги е
възприел, защото не ги предлага.
Това е по отношение на случилото се на заседанието на
Изпълнителното бюро. Оттам-насетне, уважаеми колеги, всяка
година, вкл. и миналата година, ние получаваме една информация от
Секретариата за това какви вноски, от кого са получени средства, по
какъв начин са получени тези средства и за какво са разходвани.
Тези отчети са публични, качени са на страницата на Асоциацията.
Институционалните членове плащат съответна такса, асоциираните
институционални членове – също. Почетните членове не плащат
такси. Международните организации за участие на събития плащат
такси, вкл. и сега се опитах да намеря – след малко вероятно ще
намеря, за да отговоря на последния въпрос.
В този отчет са изписани и донорите. Те са публични от
създаването на тази организация те са публични международни
организации с публични отчети.
По отношение на въпроса за становището на юрисконсулта:
да, аз считам, че тя подробно е изложила предлаганите промени.
Колеги, становището беше юридически и с оглед нашето
законодателство юридически могат ли да бъдат подкрепени тези
промени. А вече дали ние бихме искали, от друга гледна точка –
това е решение на комисията. На юрисконсулт не бих възложила
подобна задача. Това е въпрос, който комисията трябва да обсъди.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, в момента ви моля да се запознаете още
по-детайлно с предложените промени в Устава. И ако имаме общо
становище, можем да го изразим на следващото заседание.
Давам думата и на госпожа Солакова за финален доклад, след
което ще приключим заседанието.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмото на
министъра на финансите с вх. № ЦИК-04-19 от 10 април 2018 г. То е
с проект на решение на Министерския съвет за одобряване на
средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. В
бюджетната прогноза за Централната избирателна комисия за трите
години 2019-2021 г., са предвидени 4 696 000 лв. – малко повече от
досегашните разходни тавани в размер на 4 380 000 лв.
Срокът за предоставяне на становище по този проект, е 12
април 2018 г. Нямам информация. Госпожа Манолова ме
информира, че председателката е била информирана за
допълнителни съгласувания, които правят.
За да не връщаме към мене доклада още един път, нямам
възможност за друго да ви докладвам, освен за сведение на този етап
това писмо.
По отношение на бюджетната прогноза и това, което се бяхме
уточнили на заседание на работната група, ако си спомняте, във
връзка с писмото от Генерал Тошево с искане за изплащане на
осигурителните вноски от бюджета на Централната избирателна
комисия. На тях изпратихме, но в момента във вътрешната мрежа е
проектът на писмо до всички кметове на общини: да обърнем
внимание да дадат заявка за бюджета, включително и за
командировъчните на членовете на общинските избирателни
комисии. Във вътрешната мрежа е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване писмото до
кметовете. Режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Румяна Стоева-Сидерова, 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 13 април 2018 г., петък, в
16,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

