ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 641
На 5 юни 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 промяна в състава на ОИК.
Докладва: Мария Бойкинова
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Иванка Грозева, Румяна Сидерова,
Бойчо Арнаудов
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Иванка Грозева, Емануил Христов,
Бойчо Арнаудов
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Румяна Сидерова
5. Проект на писмо до ЦИК – Мексико.
Докладва: Александър Андреев
6. Доклади по писма.
Докладват: Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Емануил Христов, Таня Цанева, Севинч
Солакова, Камелия Нейкова
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7. Доклад относно поръчка за самолетни билети.
Докладва: Владимир Пенев
7а. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов
8. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Румен Цачев
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Цветозар Томов,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Севинч Солакова– секретар.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
Докладчик е госпожа Бойкинова. Тъй като непосредствено преди
заседанието пристигна документацията, когато сте готова, госпожо
Бойкинова, тогава ще ви дам думата.
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения с докладчици госпожа Грозева и госпожа Сидерова.
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3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК. Докладчици – госпожа Грозева и господин Христов.
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки. Докладчици – госпожа Иванова, госпожа
Бойкинова, госпожа Сидерова.
5. Проект на писмо до ЦИК – Мексико. Докладчик –
господин Андреев.
6. Доклади по писма с докладчици: госпожа Бойкинова,
госпожа Матева, госпожа Сидерова, господин Христов, госпожа
Цанева и госпожа Солакова.
7. Доклад относно поръчка за самолетни билети. Докладчик –
господин Пенев.
8. Разни с докладчик аз.
Имате ли предложения за изменение и допълнение в така
предложения дневен ред? Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в т. 2 и в т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Арнаудов. Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Нейкова. Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да ме включите в точка „Разни”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Цачев. Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Една нова точка доклади по
постановления на прокуратури. Имам да докладвам едно
постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка 7а.
Други предложения? Не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, днес по уважителни причини отсъстват госпожа
Мусорлиева, господин Томов, госпожа Ганчева, господин
Сюлейман, господин Райков и госпожа Стефанова. Ще закъснеят за
заседанието господин Пенев и госпожа Матева. Другите колеги ще
дойдат на заседание веднага след като си приготвят преписките.
Колеги, започваме с точка втора от дневния ред – доклади
относно искания за отваряне на запечатани помещения. Първи
докладчик е госпожа Грозева.
Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка от
днешна дата е качен проект за решение за отваряне на помещение по
писмо, което сме получили по електронната поща с вх. № ЧМИ-14-2
от 1 юни 2018 г. Временно изпълняващият кмет на община Макреш
госпожа Василева ни моли да разрешим отварянето на запечатано
помещение. То се намира в с. Раковица, ул. 3, стая № 6, където се
съхраняват изборните книжа и материали от избори и национални
референдуми от 2014 г. до 2018 г. Отварянето е поискано във връзка
прибиране на изборните книжа и материали от първи и втори тур на
проведените частични избори за кмет на община Макреш на 20 и 27
май 2018 г.
Предлагам ви да разрешим отварянето на запечатаното
помещение и прибирането на изборните книжа и материали от първи
и втори тур при спазване на реда на т. 30 от наше Решение № 2662МИ/НР от 18 октомври 2015 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивилина
Алексиева, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Уважаеми колеги, това е Решение № 5058-НС/МИ/ПВР/НР.
Благодаря госпожо Грозева.
Колеги, продължаваме с втори докладчик – госпожа
Сидерова. Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, серия решения за
отваряне на помещения, свързани с нашето писмо по Закона за
достъп до обществена информация.
Предлагам всички решения да са без индекс, защото в
голямата част от писмата на кметовете не е уточнено какви точно
книжа се съхраняват в помещенията, поради което според мен
трябва да оставим решения без индекс и да има само общо решение,
че им разрешаваме да отварят, за да вземат конкретни материали,
както и да спазват по реда на Решение № 4387-НС, както вече е
възприето, което е последното по ред решение на Централната
избирателна комисия относно съхраняването на изборните книжа и
материали и отварянето на тези запечатани помещения.
Постъпило е искане от кмета на община Долна Митрополия
за отваряне на запечатано помещение. Кметът на Долна Митрополия
ни е посочил конкретно две помещения – стая № 403 и стая № 410 в
общината. Поради което аз ви предлагам да разрешим отварянето на
тези две помещения за предоставяне информацията, посочена в
писмо МИ-06-297 от 22 май 2018 г. на ЦИК.
Достъпът да е по реда на т. 20 и 21, Решение № 4387-НС от 2
март 2017 г. Описани са задълженията, фиксирани в това решение,
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за съставяне на протоколите за състоянието на пликовете и торбите.
И изрично е написано, че извън посочените действия във връзка с
нашето писмо МИ-06-297 от 22 май 2018 г. не се допуска
развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа в
различните видове избори и национални референдуми. Копие от
заповедите да се предоставят, да бъдат предоставени протоколите на
Централната избирателна комисия копие от информацията, която се
предоставя на заявителите съгласно нашето писмо, следва да бъде
изпратена и на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд.
Докладвах по-подробно, защото всички останали решения са
с почти идентично съдържание, с изключение на описанието на
помещенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова. Колеги? Не виждам коментари.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева) против – 1 (Ивайло Ивков).
Уважаеми колеги, възприемам предложението тези решения
да бъдат без индекс.
Решението, което току-що взехме, е № 5059.
Моля, продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото искане е от кмета на
община Завет, област Разград, който ни е помолил да разрешим
отварянето на две помещения. Едното се намира в избено
помещение ст. № 1 в сградата на Младежкия дом на ул. „Лудогорие”
№ 19, гр. Завет, а другото представлява избено помещение № 1 в
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сградата на общинската администрация, ул. „Лудогорие” № 1, гр.
Завет.
Решението е с идентично съдържание, което вече докладвах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).
Благодаря.
Заповядайте, господин Ивков за отрицателен вот.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Понеже ще гласувам занапред против
всички тези решения не защото не трябва да се отворят
помещенията, а защото поддържам мнението си, когато взехме
принципното решение. Веднъж изразявам отрицателен вот и моля да
се има предвид и при другите подобни решения.
Считам, че ние не следваше да губим време, енергия и
капацитет нито на Централната избирателна комисия, нито на
съответните общини да ни искат разрешение. след като по наше
искане следва да се набави тази информация и тази документация се
намира в тези помещения, трябваше Централната избирателна
комисия според мен само да бъде уведомявана, че са отворили
помещенията, за да се вземат книжата, които ние изискваме. Считам,
че всички тези решения са излишна и ненужна работа и също така
затруднява работата и на съответните общини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5060.
Госпожо Сидерова, продължете със следващ проект.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото искане е с вх. МИ-14-15
от 4 юни 2018 г. от кмета на община Карнобат, област Бургас.

8
Посочени са две помещения, които се намират в сградата на
Общинската администрация. Едното е на бул. „България” 12 в
подземния етаж на сградата. В едното се съхраняват изборните
книжа и материали от произведените избори за членове на
Европейския парламент 2014 г., а в другото – от останалите избори и
референдуми.
Решението е със същото съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Не
виждам коментари.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).
Уважаеми колеги, това е Решение №5061-ЕП/МИ, доколкото
имаме пълна конкретизация на находящите се в тези помещения
книжа.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото искане е с вх. МИ-14-12
от 1 юни 2018 г. от кмета на община Стражица, област Велико
Търново, за разрешаване за отваряне на запечатани помещения, в
което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените
избори от 2007 г. досега, във връзка с наше писмо МИ-06-297. Така е
формулирано писмото и разрешението е формулирано по същия
начин, като, разбира се, изрично е посочено, за предоставяне на
информацията, посочена в нашето писмо, с останалите
допълнителни части от диспозитива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, не виждам коментари.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло
Ивков).
Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5062.
Моля, продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам ви искане с вх. МИ-14-11
от 1 юни 2018 г. от кмета на община Левски, област Плевен.
Искането е за разрешаване отварянето на запечатано помещение, в
което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за
членове на Европейския парламент 2014 г. във връзка с нашите две
писма с № 06-297, съответно от 22 и 31 май 2018 г.
Решението е идентично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване този проект на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).
Колеги, това е Решение №5063-ЕП.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото искане е с вх. МИ-14-13
от 1 юни 2018 г. от кмета на община Родопи, област Пловдив, с
искане за разрешаване отваряне на запечатани помещения,
намиращи се в сградата на община Родопи, гр. Пловдив, ул.
„Софроний Врачански” № 1а, в които се съхраняват изборните
книжа и материали от изборите за членове на Европейския
парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за
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общински съветници и кметове и националния референдум 2015 г.,
във връзка с наше писмо 06-297-МИ от 22 май 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).
Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5064-ЕП/МИ.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото искане е с вх. МИ-14-10
от 1 юни 2018 г., постъпило от кмета на община Перущица, област
Пловдив. Искането е за разрешение за отваряне на запечатано
помещение, намиращо се в приземния етаж в сградата на ул. „Отец
Паисий” № 2, стая 4 и стая 18 на община Перущица, в които се
съхраняват изборните книжа и материали от изборите за членове на
Европейския парламент, от изборите за народни представители, от
изборите за общински съветници и кметове и национален
референдум, от изборите за президент и вицепрезидент в 2016 г. и от
изборите за народни представители в 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).
Уважаеми колеги, това е Решение № 5065.
Продължете, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Искане с вх. МИ-14-8 от 31 май 2018
г. от кмета на община Раковски, област Пловдив, подписано от
заместващия кмета. Под подписа има сложен печат кой е
заместващият. Искането е за разрешаване отваряне на запечатани
помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от
изборите за общински съветници и за кметове, произведени в 2015
г., от изборите за президент и вицепрезидент 2016 г., от изборите за
народни представители 2017 г.
Не са уточнени помещенията, изброени са само материалите
от кои избори са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това
е Решение № 5066-МИ/ПВР/НС.
И последния ви проект на решение, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: С вх. МИ-14-14 от 1 юни 2018 г. е
постъпило писмо по електронната поща от кмета на община
Медковец господин Венцислав Евгениев с искане за разрешаване
отваряне на запечатано помещение в община Медковец, област
Монтана, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
произведените избори. (Изобщо, във връзка с нашето писмо.)
В този смисъл е и разрешението, като се разрешава само за
целите на нашето писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил

12
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – 1 (Ивайло Ивков).
Уважаеми колеги, това е Решение № 5067.
Госпожо Сидерова, това са вашите доклади по отварянето на
запечатани помещения.
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик по
тази точка – господин Арнаудов. Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от секретаря на община
Девин с вх. МИ-06-307 от 31 май 2018 г., с което ни изпращат
протоколи за достъп до помещения, в които се съхраняват изборни
книжа и материали от предходни избори и референдуми във връзка с
отварянето им от комисията по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс, за
поставяне на изборни книжа и материали от произведения частичен
избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на
20 и 27 май 2018 г., както и заповедта на кмета на община Девин с
определените длъжностни лица от Общинската администрация.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете и със следващ доклад.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Постъпило е писмо в Централната
избирателна комисия от кмета на община Кочериново с вх. НС-06-23
от 31 май 2018 г., с което ни изпраща следната информация.
Помещението е отворено съгласно наше Решение № 4761-НС от 18
май 2017 г. и заповед на кмета на община Кочериново, за което е
съставен и съответният протокол на 20 юни 2017 г. Заповедта и
протоколът са ни изпратени с писмо с изх. № РД-01-16-20 на 20 юни
2017 г. След становище № 45 от 12 февруари 2018 г. относно акт за
унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение,
останалите документи от произведените избори за народни
представители на 5 октомври 2014 г. са унищожени с протокол със
съответния номер от 15 май 2018 г.
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Приложени са становището и протоколът за унищожаване на
неценни документи с изтекъл срок на съхранение.
Отново за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред –
доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик е госпожа Грозева.
Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-88 от 29
май 2018 г. е пристигнало искане от Общинската избирателна
комисия – Костинброд, за изплащане на възнаграждение за едно
проведено заседание на 27 май 2018 г. На заседанието са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и 4
членове.
На въпросното заседание колегите са прекратили предсрочно
пълномощията на общински съветници и съответно са обявили
следващите за избрани.
Преписката е комплектувана. Налице е счетоводна справка и
контролен лист за предварителен контрол. Предлагам ви да
гласуваме изплащането на възнаграждения за това проведено
заседание на Общинската избирателна комисия – Костинброд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
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Благодаря. Следващ докладчик е господин Христов.
Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, в предишните заседания ви информирах за проведени
заседания в Общинската избирателна комисия – Главиница, във
връзка с прекратяване пълномощията на починал кмет на населено
място в общината и предложението до Президента. В тази връзка от
Общинската избирателна комисия – Главиница, са ни изпратили с
две писма множество искания в тези писма за изплащане на
възнаграждение. За всяко заседание и за всяко дежурство има
отделно искане. Аз, разбира се, ще ги обединя, но заради това малко
се позабавихме.
В тази връзка искам да ви докладвам, че има проведено
дежурство на 16 май 2018 г. от секретар и член, които са подготвили
материалите за заседанието на следващия ден, на 17-ти, за което
вече ви бях докладвал, че на 17-ти е проведено заседание, на което
присъстват: заместник-председател, секретар и 5 членове.
Заседанието е във връзка с предсрочното прекратяване на
пълномощията на починалия кмет на с. Суходол.
Аналогично на 22 май има проведено дежурство, на което са
присъствали заместник-председател, секретар и 1 член. Дежурството
е във връзка с подготовка на следващия ден на заседанието, на което
се взема решение да бъде уведомена Централната избирателна
комисия за необходимостта от провеждане на частични избори в
това село, тъй като е с голям брой население.
На 23 май има проведено заседание, на което се присъствали:
заместник-председател, секретар и 6 членове на Общинската
избирателна комисия. Само да поясня, че председателят отсъства
поради отпуск по майчинство.
И аналогично на 25 май има проведено дежурство, на което
са присъствали секретарят и един от членовете на комисията, които
да оформят цялата тази преписка и да я изпратят на Централната
избирателна комисия.
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Да обобщя: проведени са три дежурства и две заседания.
Предложението ми е да гласуваме за изплащане на
възнаграждението. Разбрах се със счетоводството, че няма проблеми
да бъдат обединени в една обща справка, независимо че има отделни
справки от финансовия контрольор. Те ще бъдат обединени и ще
бъдат изплатени общо на Общинската избирателна комисия.
Предлагам да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Благодаря.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане от Общинската
избирателна комисия – Любимец, с вх. МИ-27-89 от 29 май 2018 г.
за изплащане на възнаграждение за едно проведено дежурство на 22
май 2018 г. и едно заседание на 25 май 2018 г.
Общинската избирателна комисия – Любимец, е провела
дежурство на 22 мой 2018 г. и заседание на 25 май във връзка с
предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник
от листата на политическа партия ГЕРБ на основание Решение №
2901-МИ от 5 ноември 2015 г. на ЦИК. Дежурство са осъществили
председател, заместник-председател, секретар и един член, а в
заседанието са участвали всички 11 членове на ОИК.
Приложени са следните документи: протокол от проведеното
заседание на ОИК – Любимец, решение № 104-МИ от 25 май 2018 г.,
присъствен лист от дежурството на 22 май 2018 г., присъствен
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списък от заседанието на Общинската избирателна комисия –
Любимец, на 25 май 2018 г., справка от дежурството на 22 май 2018
г., уведомление и препис-извлечение от акт за смърт.
Към искането им счетоводна справка и контролен лист за
предварителен контрол, затова предлагам да вземем решение за
изплащане на възнаграждение на Общинската избирателна комисия
– Любимец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов,
Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Благодаря.
С това изчерпихме точка трета от дневния ред.
Продължаваме с точка четвърта – доклади по дела, жалби, сигнали
и административнонаказателни преписки. Първи докладчик е
госпожа Иванова. Заповядайте.
Точка 4. Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, след редовното
заседание на Централната избирателна комисия в четвъртък, в
Централна избирателна комисия е постъпило съобщение с вх. МИ08-9 от 31 май 2018 г. от Пловдивския административен съд,
административно отделение Втори състав, към което е приложена
частна касационна жалба против протоколното определение на съда
от 15 май 2018 г. по административно дело № 1108/2018 г. Тъй като
срокът за депозиране на възражение по повод частната жалба е
тридневен, този срок изтече вчера. Своевременно е депозирано
такова възражение чрез Пловдивски административен съд до
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Върховен административен съд на Република България, поради
което ви моля за последващо одобрение на това възражение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, моля да гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Продължете, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, пак в предходно заседание на
Централна избирателна комисия ви докладвах за определение № 988
от 22 май 2018 г., постановено от Пловдивския административен съд
по административно дело № 1172/2018 г. Тогава ви докладвах за
това определение, тъй като извърших своевременно справка на
интернет страницата на съда.
Днес ви докладвам официално постъпилото в Централна
избирателна комисия препис от същото определение, което е
заведено с вх. МИ-08-10 от 31 май 2018 г.
На следващо място, ви докладвам, че с вх. МИ-08-12 от 4 юни
2018 г. в Централна избирателна комисия е получено съобщение от
Пловдивския административен съд с приложен към същото препис
от частна касационна жалба против определение № 988 от 22 май
2018 г. по административно дело № 1172/2018 г. Със същото
определение, колеги, знаете, че беше прекратено производството по
делото и исковата молба беше върната.
Отново имаме тридневен срок за възражение. Моето
предложение като докладчик е, тъй като мотивите на двете
определения са абсолютно идентични, то да депозираме и в този
случай идентичен текст на възражение, каквото беше подадено по
административно дело № 1108/2018 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви отговор на
Централната избирателна комисия, който се намира в моя папка,
срещу предявените от Иван Димитров Вълчев искови претенции с
правно основание чл. 203 и следващите от АПК във връзка с чл. 1 от
Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
Исковата молба съм ви я докладвала. Само с две изречения ще ви
припомня, че тя е от Иван Димитров Вълчев, общински съветник от
Лясковец, чиито правомощия са били прекратени предсрочно с
решение на Общинската избирателна комисия, което Европа е
отменено и на двете инстанции – на Великотърновския
административен съд и на Върховния административен съд. С
исковата молба той претендира имуществени вреди в размер на 2300
лв., както и неимуществени вреди в размер на 2000 лв. и 200 лв.
мораторна лихва върху тях.
Отговорът е идентичен с отговора, който вече сме изпратили
в Пловдивския административен съд по двете дела, като е съобразен
с фактите, които са изложени в исковата молба. С отговора взимаме
отношение по редовността на исковата молба, допустимостта и
основателността, съответно и правим доказателствени искания.
Моля да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви две
жалби, постъпили в Централната избирателна комисия и
впоследствие и двете оттеглени. Едната е от представител на БСП в
община Девин Рабие Кьосева, другата е от Росен Димов и
Костадинка Веселинова Димитрова. Свързани са с изборите в с.
Беден. Според жалбоподателите касаят извършени нарушения и
обжалват решение № 314 на Общинската избирателна комисия, с
което са отхвърлени жалбите им. Но и двете жалби до нас са
оттеглени, поради което ви докладвам само за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с това изчерпихме и тази точка от дневния
ред. Продължаваме с пета точка – проект на писмо до ЦИК в
Мексико. Докладчик е господин Андреев.
Точка 5. Проект на писмо до ЦИК – Мексико.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка
за днешно заседание е качен отговорът, който е подготвен от нашите
юрисконсулти, по-точно от господин Желязков. Аз прегледах
отговора, нанесъл съм съответните поправки във въпросника.
Знаете, че ние с протоколно решение приехме и изпратихме писмо,
че ще дадем отговори във връзка с обобщаването на световната
практика, което прави Централната избирателна комисия в Мексико
в един от техните щати и което служи за обучението и евентуално за
разпространяването на тази практика. Става въпрос за изборите за
президент и вицепрезидент на втория тур, което е темата на тази
публикация, която ще бъде направена. Материалът следва да бъде
изпратен в Мексико до 18 юни. С оглед обаче служебното пътуване,
което имаме, няма да мога да го докладвам по-късно, затова
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предлагам днес да приемем въпросника, да бъде преведен, за да
може да бъде изпратен своевременно в Мексико.
Предлагам ви да вървим по въпросите. Ако някой от вас има
нещо, което счита, че следва да бъде добавено, да може да го
добавим, като има и писмо, което е придружително към въпросите.
То също ще бъде преведено заедно със самия въпросник.
В точка 1, която е свързана с посочването на нормативните
текстове, които уреждат президентските избори и съответно втория
тур на изборите, сме посочили текстовете, които са относими в
Конституцията на Република България и Изборния кодекс, които
уреждат както първия, така и втория тур. Съвсем накратко, тъй като
както виждате във въпроса, те искат да е много обобщено, по-малко
от една страница. Отделно от това самата уредба след това е развита
допълнително в другите въпроси, затова считам, че тук бихме могли
да го посочим само по този начин. Това им дава възможност и те
самите да си направят справка и да си намерят информацията.
Едно-единствено нещо е добавено, а именно че по силата на
чл. 312 от Изборния кодекс определянето и обявяването на
окончателните резултати става въз основа на методика, която е
приета и е приложение към Изборния кодекс. Разбира се, тя е
доразвита вече в точка 2.
В точка 2 е опасана накратко цялата процедура във връзка с
избора на президент и вицепрезидент на републиката, като е
отделено малко повече внимание на втория тур, а именно в случаите
че не е избран, кои двойки се явяват вече на новите избори на втори
тур. В случай че някоя от двойките се откаже или пък поради друга
причина е възпрепятствана да участва, какво се случва – различните
хипотези, които са предвидени в Изборния кодекс.
Обявяването на окончателните резултати кога става. Срокът
за провеждането на втория тур.
Междувременно, докато вие четете отговора, ще кажа само
няколко думи по отделните точки.
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Колко дни след първия тур се провежда вторият тур. Тук е
изнесена тази информация, която я има и в т. 2, но все пак да
наблегнем не нея, а именно че седем дни след провеждането на
първия тур се провежда изборът на втория тур.
В точка 4 ще видите че има маркирани т.1 и т. 2 и в т. 5 също
т. 1 и т. 2. Защо? Защото става въпрос за 21-ви век. И тъй като те са в
20-ти век, ако трябва да сме прецизни в отговора, то би следвало те
да отпаднат. Ако всички сме съгласни, предлагам те да отпаднат, да
остане само от президентските избори на 11 и 18 ноември 2001 г. По
същия начин в т. 5 да отпаднат точки 1 и 2 и да останат по-надолу,
като се преномерират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в оперативен порядък уточнихме някои от поставените
въпроси с оглед и превода им, както и отговорите.
Колеги, мога ли да подложа на гласуване ведно с превода, за
да можем да изпратим тези отговори?
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така подготвения
отговор ведно с неговия превод, разбира се.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, преминаваме към шеста точка от дневния
ред – доклади по писма. Първи докладчик е госпожа Бойкинова.
Заповядайте.
Точка 6. Доклади по писма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-515 от 31
май 2018 г. ви докладвам писмо от Софийски районен съд, който по
наказателно дело № 6567/2018 г., Наказателно отделение, 135-ти
състав, изисква от Централната избирателна комисия да изпратим
справка за лицето Ангел Иванов Гаджев, ЕГН и адрес.
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Изготвила съм проект на отговор, тъй като след справка в
Централната избирателна комисия установих, че той е член на
Инициативен комитет по въпросите за националния референдум и
имаме постоянен адрес и ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изготвения отговор.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
България.
Упълномощавам госпожа Солакова да води. Моля,
продължете, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо от
Общинската избирателна комисия, която ни изпраща свое решение
№ 391 от 29 май 2018 г., с което предсрочно е прекратила
пълномощията на кмета на кметство Длъгнево, община
Димитровград. Приложен е акт за смърт. Приложена е към
решението и справка, аз също направих такава, от която се
установява, че с. Длъгнево има 133 избиратели по постоянен адрес,
по настоящ адрес 209, по постоянен и настоящ 99, поради което ви
предлагам да изпратим писмо до кмета на община Димитровград, до
Общинската избирателна комисия – Димитровград, до Общински
съвет – Димитровград, че Централната избирателна комисия няма да
прави предложение за частичен избор за кмет на кметство Длъгнево,
тъй като броят на жителите не отговаря на изискванията на чл. 16, т.
1 от Закона за административно-териториалното устройство на
Република България за произвеждане на избори.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, чухте
предложението на колегата Бойкинова да се изпрати писмо. Не
виждам коментари.
Моля, гласувайте.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви писмо от
областния управител на област Стара Загора, с което ни уведомява,
че във връзка с постъпило писмо от ОД на МВР – Стара Загора, с
искане да се предостави информация относно произведените избори
на 6 ноември 2016 г. Искането от ОД на МВР е за справка относно
членовете на СИК и заверено копие от акта за назначаване. В тази
връзка те са отворили запечатаното помещение и са се снабдили със
заверени копия от исканите документи. Приложени са два броя
заповед и протокол за отваряне на запечатаното помещение.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващият докладчик е
колегата Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 23
писма, дошли от различни общини в страната, във връзка с наше
писмо МИ-06-297 от 22 май 2018 г.: вх. № ЦИК-06-297-36 от община
Брусарци; вх. МИ-06-299/25 от община Роман; вх. МИ-06-297/26 от
община Петрич; МИ-06-229/27 от община Никола Козлево, област
Шумен; МИ-06-297/28 от община Балчик; МИ-06-297/35 от община
Добрич; МИ-06-297/33 от община Средец, област Бургас; МИ-06297/34 от община Сухиндол; МИ-06-297/30 от община Севлиево;
МИ-06-297/32 от община Габрово; МИ-06-297/31 от община
Септември; МИ-06-297/29 от община Велинград; МИ-06-297/18 от
община Враца, което писмо обаче съдържа само заповедта за достъп
до обществена информация, без информация; МИ-06-299 от община
Николаево, област Стара Загора; МИ-06-297/16 от община Балчик;
МИ-06-297/17 от община Грамада; МИ-06-297/19 от община
Невестино; МИ-06-297/20 от община Челопеч; МИ-06-297/22 от
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община Свищов; МИ-06-297/23 от община Бойчиновци; МИ-06297/24 от община Златоград; МИ-06-297/21 от община Тервел.
Всички те, с изключение това на Враца, съдържат
информация относно наличния брой граждани на друга държава
членка на Европейския съюз или относно това, че в съответната
община няма съставени Част втора на избирателните списъци във
всичките или в някои от съответните избори, където се полага
гласуване на граждани на друга държава членка на Европейския
съюз.
Предлагам да се отнесат в регистърното деловодство, където
Кирил Пенев да ги приобщи с останалите в една обща папка, тъй
като ще са ни необходими по-нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова. Зная, че сте взели такова решение миналия път,
така че служителят при регистъра обобщава.
Следващ докладчик е господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, на електронната поща е
получено едно запитване от човек, който не се е представил, явно
смята, че нашият сайт е нещо като форум – вие питате, ние
отговаряме. Запитването е елементарно, касае прекия избор на
кметове, какъв е минималният брой жители по постоянен или
настоящ адрес, има ли изискване за уседналост.
Въпреки че казах, че отговорът е елементарен, смятам, че
след като лицето не се е представило, смятам, че не можем да
отговаряме на имейлите. Затова предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Не
виждам други предложения.
Следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-07-84 от
4 юни 2018 г. писмо от Венецианската комисия, с което ни
информират за базата данни с избирателно законодателство на
Венецианската комисия, наречена ВОТА. Тази база данни включва и
основни документи, становища, проучвания на комисията в областта
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на изборите. Те са налични на английски, френски или испански
език.
От ВОТА ни пишат, че се надяват тази база данни да ни бъде
полезна в работата, както и ще са ни благодарни, ако
популяризираме тази база данни в нашата страна.
По този въпрос аз си мисля дали да не качим на нашата
страница тези линкове, които са дадени към страницата на
Венецианската комисия.
Има и едно изречение в края на писмото, с което казват: „За
да ни помогнете да подобрим базата данни, моля изпратете ни
обратна връзка или коментари на дадените мейли.” Аз не знам какво
значи обратна връзка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното от
госпожа Цанева предложение за публикуване на нашата страница.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
И във връзка с поставения от госпожа Цанева въпрос за
обратна връзка, колеги, нека за следващото заседание да погледнем
дали предоставената за Република България информация е актуална.
Ако тя е актуална, няма какво да изпращаме, но ако не е, то тогава
да изготвим един отговор във връзка с актуализация на тази
информация.
Моля, продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-07-13 от
25 май писмо от Постоянния избирателен орган на Румъния, с което
ни информират за публикуваните материали и снимки от
проведената конференция 3-6 май. За сведение.
Колеги, с вх. № ЦИК-04-01-34 от 31 май 2018 г. ви докладвам
писмо, което сме получили чрез Министерството на външните
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работи от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с
което ни информират, че ще бъдат изпратени 350 краткосрочни
наблюдатели за предсрочните президентски и парламентарни избори
в Турция, които ще се проведат на 24 юни. Срокът за изпращане на
кандидатури е не по-късно от 8 юни. Това е по линия на ОССЕ.
Колеги, с вх. № ЦИК-04-11-33 от 31 май 2018 г. засега само
ви докладвам, че е пристигнал пак от Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа финален доклад от Мисията на ОССЕ за
наблюдение на парламентарните избори в Туркменистан, които са
проведени на 25 март. Материалът е голям, не съм се запознала с
него, не е спешен. Когато се запозная, ще ви го докладвам в детайли.
С вх. № ЦИК-04-01-32 сме получили отново чрез
Министерството на външните работи от ОССЕ доклад на Мисията
на ОССЕ оценка за необходимостта за изпращане на наблюдатели за
президентските избори в Ирландия, които ще се проведат през
октомври 2018 г. Материалът е голям, не съм успяла, има време, ще
го докладвам на следващи заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, с това изчерпихме преписките на госпожа
Цанева. Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място,
докладвам ви вх. № ЦИК-09-92 от 22 май 2017 г. отложената
преписка. Въз основа на одобрените възнаграждения на общински
избирателни комисии са изплатени чрез осъществен трансфер в
размер на 40 326,69 лв. до общини, които са посочени в приложената
справка към тази докладна записка. С тази сума са увеличени
трансферите и са намалени разходите в показател „Издръжка”.
В същото време е представено и проектописмо до министъра
на финансите за извършената корекция. Предлагам да одобрим и да
упълномощим госпожа Алексиева да одобри корекцията в бюджета
и да уведомим министъра на финансите за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Благодаря. Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-00510 от 29 май по електронната поща сме получили едно писмо от
Държавната агенция „Електронно управление”. Писмото е до много
адресати, включително и Централната избирателна комисия. В общи
линии, уведомяват ни, че правилата, изготвени през 2017 г. за
предварително съгласуване на разходите на административните
органи в областта на електронното управление са изменени. Аз се
запознах с тях на посочения електронен адрес. Съгласно
измененията в тези правила административните органи ще попълват
Приложение 1, като са посочени отделните елементи на това
Приложение 1 при изготвянето на проектобюджета си. Докладвам ви
го за сведение, ще видите адреса, на който може да се запознаете с
правилата.
Предлагам да се възложи на госпожа Манолова за проучване
и становище по този въпрос, както и да се предостави копие от
писмото и на счетоводството, защото касае и разходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-0310 от 4 юни 2018 г. Изпратено е до госпожа Манолова, тя го е
препратила на Централната избирателна комисия. Това е заповед от
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31 май 2018 г. на ръководител Управляващ орган на Оперативна
програма „Добро управление” за изменение на насоки за
кандидатстване по процедура (съответен номер). То е във връзка с
преди това докладвани преписки в Централната избирателна
комисия през 2017 г., когато е имало промени в насоките, след това
до 29 май сме имали възможност за предоставяне на бележки.
Изготвено е становище от госпожа Манолова, че не е необходимо да
се дават препоръки за други изменения в проекта и е посочено, че в
общи линии в насоките е създаден и допълнителен индикатор
създаден национален портал за достъп до пространствени данни и
ние сме изпратили писмо, че нямаме бележки.
Докладвам ви го за сведение, но на мен ми стана интересно
какво представлява този национален портал за достъп до
пространствени данни, защото не успях да разбера от
предоставените становища от администрацията. Свързано е със
Закона за достъп до пространствени данни и според мен не касае
само проектите, включително и съвместния ни проект с Държавната
агенция „Електронно управление”, а касае изобщо създаването на
този национален портал, който е ситуиран в Държавната агенция
„Електронно управление”. Тази Държавна агенция всъщност е и
контактната точка със страните членки от Европейския съюз. Става
въпрос чрез този национален портал да се предостави и да се
разменя и обменя пространствена информация в рамките на
Европейската общност с английска абревиатура, която не желая в
момента да ви изчета.
В Закона за достъп до пространствени данни виждам, че
всички държавни органи с публични функции и предоставящи
публични услуги, посочени са какви пространствени данни се
събират в първичните администратори, кои могат да се обменят, че
могат и трети лица да се свържат и Държавната агенция
„Електронно управление” отговаря за тази съвместимост и
ползването на данните от националния портал.
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Елемент на пространствените данни е и адресът, както и
разпределението на населението съгласно Приложение 1 и
Приложение 2, а имаме и легална дефиниция в този закон.
В този смисъл считам, че ние ще бъдем потребители на
пространствени данни чрез националния портал и в тази връзка
мисля, че се осъществява тази обща координация и събирането на
информация, включително чрез проверки на ИКТ системите и
ресурсите по отделни органи. Създава се тази инфраструктура на
националния портал за пространствени данни.
За сведение и запознаване.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа ще намерите два
проекта на писма до Комисията по досиетата. Колегата Кирил Пенев
е изготвил приложения с данни на членовете на общинските
избирателни комисии за произведените частични избори на 2 юли
2017 г. и на 18 февруари 2018 г. Предлагам да ги изпратим като две
писма със съответните приложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви приемнопредавателен протокол, заведен в деловодството с вх. № ЦИК-09101 от 1 юни 2018 г. Този протокол е между комисия, определена
със заповед от 25 май на председателя на ЦИК и колегата Стоян
Русинов, главен специалист-домакин. Знаете, че на комисията се
възложи задача да приеме всички стоково-материални ценности,
които са били заведени на колегата Русинов.
На 1 юни 2018 г. е съставен протоколът. Виждате от самия
протокол, че са приети описите на имуществото в ЦИК с посочени
номера на стаи и кабинета, който ползваме. Съставените описи на
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имуществото на ЦИК, което е в помещения с посочените номера,
прието от приемащата комисия, извън имуществото по т. 1, както е
посочено в протокола, е описано такова в индивидуални картони,
подписани от членовете на Централната избирателна комисия и
служители в администрацията. Цялата документация, която се е
водила на компютъра на Стоян Русинов, е приета на технически
носител, информацията е свалена.
От комисията са направени уточнения, оформени като
забележки. Моля да ги видите. Няма установени липси. Виждате, че
при извършването на предаването и приемането има частично
несъвпадение на инвентарните номера между записванията в
описите на имуществото и номерацията н счетоводната програма.
Причината за това е, защото не е ползвана програма „Ажур” със
съответния конкретен програмен продукт. Комисията предлага за
осигуряване на тази идентичност да се закупи този продукт. И в тази
връзка може би следва да възложим да се предприемат съответните
действия.
Посочено е, че в помещение № 64 – това е складовото
помещение – се съхранява имущество, което е изписано за ползване
при произвеждане на избори и след изборите е прибрано там и се
съхранява отделно в кашони.
В склада, колеги, се съхраняват три броя печатащи
устройства, собственост на администрацията на Министерския
съвет, които не са прехвърлени като активи на Централната
избирателна комисия, за което също трябва да се предприемат
действия.
Приложенията са описани много подробно в този протокол,
включително и техническият носител с приемно-предавателния
протокол.
Предлагам да приемем за сведение и да поздравим
комисията, която за много кратък период успя да приключи с
инвентаризацията и приемането на стоково-материалните ценности
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и да одобрим направените предложения и да възложим
предприемане на действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-0426 от 1 юни 2018 г. По електронната поща напомнително от
служител от Министерството на финансите до ЦИК и Жасмина
Пеовска за поетапно изпращане на месечните данни към 31 май
2018 г. на електронната поща на госпожа Герасимова. Докладвам ви
го за сведение и предоставяне в счетоводството, където вече
разполагат, разбира се, с екземпляр.
С вх. № ЦИК-02-31 от 1 юни 2018 г. е постъпило писмо от
отдел „Административно обслужване” на Народното събрание.
Изпращат ни фактура на сума 95,65 лв. за изпратени изходящи
писма на Централната избирателна комисия за м. май 2018 г. Знаете,
на посочената банкова сметка ще бъдат преведени сумите.
Междувременно е извършена проверка за съответствие в
деловодството, изготвена е такава справка, подписана от Атанаска
Ямачева и Ваня Стоянова, съгласувано с Красимира Манолова.
Справката съвпада.
В тази връзка предлагам да одобрим изплащането на
посочената сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
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Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Входящ № ЦИК-09-59 от 1 юни 2018
г. Госпожа Манолова ни уведомява, че срокът на валидност на
издаденото удостоверение на нейно име за електронен подпис
изтича на 9 юни, затова предлага да изпратим писмо до
„Информационно обслужване” за подновяване на срока на
електронния подпис. Стойността е до 72 лв. с ДДС. По бюджета,
разбира се, има такива средства.
Предлагам да одобрим това предложение и да изпратим
писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, който е
съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, нека да се върнем към точка първа и
след това ще продължим с точка шеста. Заповядайте, госпожо
Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви заявление с вх.
МИ-15-8 от 4 юни 2018 г. от упълномощен представител на
коалиция „Патриотичен фронт-НФСБ-ВМРО”, с което предлагат за
член на Общинската избирателна комисия да бъде назначена Милка
Тодорова Горанова на мястото на освободената с Решение № 5054
на ЦИК Катя Николова Симеонова.
Към предложението са приложени декларация по чл. 75 във
връзка с чл. 65 и 66 от Изборния кодекс, заверено копие от
дипломата за завършено висше образование, заверено копие от
личната карта на Милка Тодорова Горанова.
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Предвид горното ви предлагам да назначим за член на ОИК –
Павликени, предложена Милка Тодорова Горанова, на която да се
издаде удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова).
Уважаеми колеги, това е Решение № 5068-МИ/НР.
Приключихме и с точка първа от дневния ред. Продължаваме
с доклади по писма. Госпожа Нейкова има думата.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-00-513 от 31 май 2018 г. от Държавната агенция „Електронно
управление”, получено по електронната поща в ЦИК, в което се
казва, че трябва да предадем отчетите за извършената работа за м.
май на представителите на Централната избирателна комисия в
екипа за управление на проекта за дистанционно електронно
гласуване.
В тази връзка ви докладвам и докладна записка вх. № ЦИК09-100 от 1 юни 2018 г. от госпожа Манолова, директор на дирекция
„Администрация”, с която е представен месечният отчет съгласно
заповед № 67 от юни 2017 г. на председателя на ЦИК. Отчетът е
публикуван в папка с моите инициали.
Предлагам ви да го одобрим и да се изпрати на ръководителя
на проекта в Държавната агенция „Електронно управление”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
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Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Благодаря.
Продължете, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващият ми доклад е по
заявление с вх. № ЦИК-11-19-1 от 1 юни 2018 г. Това е повторното
заявление от господин Адриан Христов, за който ви докладвах, че
иска заличаване на негови лични данни на интернет страницата на
Централната избирателна комисия във връзка с прилагането на
Регламента за защита на личните данни от 25 май. Припомням, че
ние му изпратихме писмо, че неговото заявление следва да отговаря
на изискванията на Закона за защита на личните данни, чл. 29. И той
е изпратил заявление, което обаче също е по електронната поща в
ЦИК и е заявление за достъп до обществена информация, ползвал е
някакъв такъв формуляр. Цялата преписка е в моята папка. В текста
на това заявление отново иска да му бъдат премахнати данни от
сайта на Централната избирателна комисия.
Преписката беше разпределена на госпожа Радославова,
която е подготвила проект на писмо до господин Христов, а именно:
„По повод ваше писмо, постъпило по електронната поща на ЦИК,
повторно ви уведомяваме, че вашето заявление не отговаря на
изискванията на чл. 29 от Закона за защита на личните данни.
Същото следва да бъде подадено лично от изрично упълномощено
лице”. Всъщност в писмото му е изписан текстът на чл. 29
Предлагам ви да изпратим това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, конкретният поставен пред нас въпрос и конкретният
отговор предизвика и други въпроси и отговори, които обсъждахме
и пак ще обсъждаме в оперативен порядък.
А сега да се върнем към конкретното искане и конкретното
предложение за отговор, което, колеги подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Госпожо Нейкова, моля продължете.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-07-85 от 5 юни 2018 г. в папката на колегата Андреев. Това е
бюлетин на Междупарламентарна асамблея на руските републики.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
поредно писмо от A-WEB с вх. № ЦИК-07-204-14 от 4 юни 2018 г.
Постъпило е на 1 юни по електронната поща, преведено е и се
намира в папката са моите инициали. С него отново ни изпращат
резултатите от проведеното Шесто заседание на Изпълнителното
бюро във Фиджи, като в това електронно писмо има и видеофайл.
Така че моето предложение е да го изтеглим и да го качим във
вътрешната мрежа в папката, в която се съхраняват всички
документи от A-WEB и евентуално за следващото заседание който
желае, да се запознае, тъй като аз съм докладвала многократно
документите, изпратени във връзка с това Шесто заседание. Така че
това ви го докладвам за сведение.
Намерих сега на бюрото си докладна записка от госпожа
Лилия Богданова с вх. № ЦИК-09-102 от 5 юни 2018 г. Тя е във
връзка с изпълнение на предписанията от дирекция „Инспекция по
труда” – София. В момента ви го докладвам само информативно, тъй
като не само че не съм се запознала аз с него, но преписката не е
комплектувана със самите предписания. Ако колегите си спомнят,
бях ги разпределила на колегата Нейкова и тя ги докладва, но ще се
запозная подробно с докладната и с информацията, която се
предлага да се изпрати на Инспекцията по труда в изпълнение на
предписанията и на следващото заседание ще ви го докладвам.

36
Срокът за изпълнение на предписанията е 12 юни, така че няма да
бъде късно на следващото заседание да ги гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, изчерпихме точка шеста от дневния ред.
Продължаваме с точка седма - доклад относно поръчка на
самолетни билети. Заповядайте, господин Пенев.
Упълномощавам госпожа Солакова да води.
Точка 7. Доклад относно поръчка на самолетни билети.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви докладна
записка с вх. № ЦИК-09-103 от 3 юни 2018 г. от главния
юрисконсулт Николай Желязков. Към посочената докладна се
предоставя информация във връзка с прекратяване на договора с
досегашния изпълнител по доставка на самолетни билети и хотелско
настаняване за нуждите на Централната избирателна комисия в
осъществяване на нейната международна дейност.
Към преписката е приложен контролен лист за предварителен
финансов контрол, счетоводна справка, както и самата
документация, която се предлага да бъде одобрена във връзка с
провеждане на обществена поръчка по реда на събиране на оферти с
обява покана до определени лица по ЗОП с предмет доставка на
самолетни билети и хотелско настаняване, казано накратко като
предмет на обществената поръчка.
Предлагам на този етап да остане само за запознаване, защото
информацията е доста обемна. Подготвени са и са предложени
промени в самата документация, касаещи основно методиката на
оценяване на офертите, като се предлага един нов критерий, който е
„Допълнителни предложения от участника, които ще доведат до
подобряване на качеството или поевтиняване на услугата” с цел да
бъде извършен колкото се може по-прецизен подбор по критерия
„Най-добра цена, най-изгодна оферта”.
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Считам, че е необходимо да извършим работно обсъждане в
съответните работни групи на така предложената документация,
като е необходимо това да стане в сравнително оперативен порядък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, работното обсъждане на респективната работна група ще
бъде днес след обяд в 14,30 ч.
Заповядайте по точка 7а, господин Баханов.
Точка 7а. Доклади по постановления на прокуратури.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-09-50 от
4 юни 2018 г. ни е изпратено едно постановление за отказ да се
образува досъдебно производство от Районна прокуратура – Айтос.
Накратко, касае се за едно лице, за което е подаден сигнал, че е
гласувало два пъти на 13 ноември 2016 г. в изборите за президент и
вицепрезидент на Република България. Евентуално извършено
деяние по чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс. Извършени са
необходимите следствени действия по предварителната проверка.
Става въпрос за едно лице Величка Ангелова, за което е отразено, че
е гласувала в две секции, а именно избирателна секция № 003 и
избирателна секция № 040 на територията на община Айтос.
Изискани са сравнителни образци от подписа на лицето и е
изготвена графологична експертна справка. В заключението е
установено, че в единия от избирателните списъци, именно
секционна избирателна комисия № 40 в с. Пирне подписът е негоден
за идентификация, а първият подпис в избирателния списък в
секционна избирателна комисия № 3, гр. Айтос, е изпълнен от
същото лице Величка Ангелова.
В този смисъл прокурорът намира, че са налице предпоставки
за прекратяване на преписката поради липса на достатъчно данни за
осъществен състав. Отделно от това е отбелязано за коректност в
доклада, че лицето е гласувало в избирателна секция № 3, където
към този момент е била назначена като секретар на балотажа за
изборите за президент и вицепрезидент на 13 ноември 2016 г.

38
Попълнило е декларация, че няма да гласува и не е гласувала на
друго място.
С оглед на изложеното в мотивната част на постановлението
прокурорът отказва да образува досъдебно производство. Считам, че
с оглед на мотивацията това постановление е правилно и
законосъобразно и предлагам да остане за сведение. Ако някой от
колегите, след като се запознае с текста на постановлението, има
някакво друго предложение, ще моля на следващото заседание в
четвъртък да изкаже това свое мнение. Засега предлагам да е за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. С
това изчерпихме точка 7а. Продължаваме с точка осма – Разни.
Първи докладчик съм аз.
Точка 8. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
докладвам ви вх. № ЦИК-05-5 от 31 май 2018 г. Това е писмо от
ръководителя на одитния екип на Сметната палата. С това писмо на
основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за Сметната палата и във
връзка с извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет
на Централната избирателна комисия за 2017 г. се моли в
определените в писмото срокове да бъдат предоставени на одитния
екип документи и информация (виждате кои). Тези документи и
информация са предоставени на одитния екип. Докладвам ви го за
сведение.
На второ място, колеги, ви докладвам вх. № ЦИК-07-27-22 от
4 юни 2018 г. Това е писмо на английски език. Получено е от
организаторите на Петнадесетата конференция на органите за
управление на избори, която се проведе в Осло, Норвегия, на 19 и 20
април 2018 г. Колеги, с това писмо ни информират, че всички
изказвания, презентации и снимки вече са публикувани във
фотогалерия и програма и всеки, който би искал, би могъл да се
запознае. Ще видите линка вътре. Докладвам ви го за сведение.
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Продължавам, колеги, със следващ доклад. Това е вх. №
ЦИК-07-4-6 от 4 юни 2018 г. Уважаеми колеги, с този входящ номер
сме получили писмо от госпожа Молас във връзка с информацията,
която ще бъде публикувана по повод изследването, което госпожа
Молас прави, и информацията, която ние нееднократно изпращахме
като Централна избирателна комисия на госпожа Молас.
Уважаеми колеги, пристигнал е и преводът, но тъй като
пристигна днес и не можах да се запозная, към днешна дата ви го
докладвам за сведение и запознаване, а вече на следващо заседание,
ако представената информация за Централната избирателна комисия
не отговаря на онова, което ние сме изпратили, ще ви информирам.
В тази връзка ви докладвам както преписка с вх. № ЦИК-074-6, така и вх. № ЦИК-07-4-7, вх. № ЦИК-07-4-8 и вх. № ЦИК-07-4-9
от 5 юни 2018 г.
На следващо място, колеги, ви докладвам вх. № ЦИК-07-4713 от 5 юни 2018 г. Това е писмо от представителите на фирма
„Индра”, която също както и другите фирми, с които ние сме се
срещали дотук, предоставя услуги в сферата на информационните и
комуникационните технологии. Уважаеми колеги, фирма „Индра”
също има интерес да ни предостави своите услуги, така че
Централната избирателна комисия да бъде запозната с дейността и
на тази фирма.
Уважаеми колеги, във връзка с така полученото писмо
предлагам Централната избирателна комисия да изпрати
стандартния отговор, че ние проявяваме интерес от срещи с всички
фирми, които предоставят услуги в сферата на информационните и
комуникационните технологии и избори и не възразяваме фирма
„Индра” да направи презентация.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя
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Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, госпожа Мусорлиева я няма, но тъй като
госпожа Цанева и господин Баханов са тук, съвсем накратко да ви
кажем няколко думи за симпозиума в Португалия.
Уважаеми колеги, знаете, че той е традиционен годишен
симпозиум, организира се два пъти годишно от ICPS. Темите на този
симпозиум бяха свързани с изборите във време на кибератака, как
дигиталните технологии подобряват изборния процес по отношение
на участие на младите и повишаване участието на младите в
изборния цикъл. Друга тема, в която и аз се включих, беше „Избори
и хора с увреждания”. Знаете, че това също е тема и на Европейския
съюз включително – осигуряване на равното избирателно право на
хората с увреждания. Поредна тема беше „Назначаване и обучаване
на членове на избирателни комисии и други заинтересувани лица”.
Говори се, разбира се, традиционно и за участието на жените в
изборния процес и в изборната администрация.
Уважаеми колеги, първо с няколко думи какво аз представих.
Представих Конституцията на Република България, Изборния кодекс
и Закона за пряко участие във връзка с възможностите, осигурени на
хора с увреждания да гласуват, специално на хора с двигателни
затруднения и затруднено зрение. Разказах за възможността за
гласуване по настоящ адрес в специално определена за целта секция
или в секция по избор за лицата със затруднения в придвижването и
зрителни увреждания; възможността за гласуване с придружител;
както и гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други
институции,
предоставящи
социални
услуги.
Представих
гласуването с подвижна секционна избирателна кутия,
осигуряването на транспорт на тези избиратели от общините в
изборния ден.
Споделих и за машинното гласуване, което се реализира, и
евентуално осигуряване в бъдеще на електронно гласуване.
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Подчертах практиката на Централната избирателна комисия
по повод на разяснителната кампания, насочеността на нашите
материали както към всички, така и специално към лицата с
увреждания. Каналите, по които се разпространява информация,
видовете материали, аудиовизуалните специално с осигурения
жестомимичен превод. Разпространението на нашите хартиени
материали, включително и чрез неправителствени организации на
хора с увреждания. Интернет страниците на всички комисии каква
информация предоставят. Как жалби и сигнали преди изборите и в
изборния ден могат да се подават не само на хартиен носител, но и
по електронната поща в изборния ден, включително и по телефон,
което улеснява всички лица, включително и лицата с увреждания.
Говорих и за изискванията в изборния ден към помещенията,
надписите, съответните големи букви, възможностите, които
законът предписва и как те са осигурени. И, разбира се, останах с
това, че винаги има какво още да бъде направено в тази сфера.
Уважаеми колеги, на този симпозиум за втори път присъства
представител на фейсбук. И за втори път, както и на
международната конференция в Осло, така и тук представителите на
фейсбук казаха, че организират срещи с органите за управление на
избори в националните държави по повод тяхното съвместно
сътрудничество в изборите.
В тази връзка, колеги, ви предлагам да обмислим и ако
решим на следващо заседание, да изпратим покана от нашия орган
за управление на избори - Централната избирателна комисия, също
да направи среща с фейсбук.
Уважаеми колеги, въпроси, които на мен ми бяха интересни
по време на тази конференция, разбира се, бяха и темите, свързани с
кибератаките. Бих искала да кажа, че на международно ниво се
приемат като сериозен риск в социалните мрежи и интернет
пространството съобщения, които рушат авторитета и престижа на
органите за управление на избори. Това се счита за наистина висок
риск, защото по този начин се води и към недоверие в изборния
процес и изборните резултати. Бяха ни представени такива примери.
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Говори се и за последиците от лъжливите новини, които от
локални вече се превръщат в глобални.
По отношение на гласуването на младите стана ясно, че в
Грузия е проведен пилотен проект за електронно гласуване и онова,
което беше много интересно, е, че очакването (това е за втори път,
първия път е в Естония, а сега в Грузия), очакването, че
електронното гласуване ще активира младите за втори път не се
изпълнява. Както в Естония, така и в Грузия се оказва, че повъзрастните лица използват тази технология, но младите не са
толкова впечатлени и не участват с електронно гласуване. Трябва да
го имаме предвид, особено когато в България говорим, че по този
начин ще активираме младите.
Уважаеми колеги, оттук насетне аз ще помоля, ако госпожа
Цанева и господин Баханов имат нещо да допълнят.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не, мисля, че бяхте изчерпателна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В детайлите по
повод тази конференция, колеги, ако имате допълнителни въпроси,
ще ги уточним в оперативен порядък.
Уважаеми колеги, с това считам, че съм ви докладвала всички
преписки вх. № ЦИК-07-47, свързани с програмата и нашето участие
в посочения симпозиум.
И, колеги, моля ви да отворите вътрешната мрежа. Докладвам
ви докладван от госпожа Ганчева преди това вх. № ЦИК-00-512-1 от
1 юни 2018 г. Това е писмо, получено от Държавната агенция
„Електронно управление” по повод напредъка по проект
„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно
електронно гласуване”. Моля ви в тази връзка да погледнете и в моя
папка писмо № 13131.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Току-що докладваните от нашия
председател преписки са свързани и с изпратеното по-преди с вх.
№ ЦИК-00-773/5 от 17 април 2018 г. техническо задание с
нанесените поправки, което беше изпратено на всички ви за
запознаване и по отношение на което беше и последващата
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кореспонденция, която е докладвана. С оглед на това считам, че
трябва да бъдат приобщени като преписки. Самата преписка заедно
с файловете са качени в моята папка, но те се намират и в папката,
която е „Дистанционно електронно гласуване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, в тази връзка подлагам на гласуване
изпращането на писмото с посоченото и прочетено от вас
съдържание до председателя на Държавната агенция „Електронно
управление” ведно с проект на съвместно становище.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1
(Ерхан Чаушев).
Уважаеми колеги, с това изчерпих моите доклади. Докладът
на господин Цачев ще бъде на следващото заседание.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия. Свиквам следващото заседание на Комисията
в четвъртък, 10,30 ч.
И отново припомням, колеги, работно обсъждане на
съответните работни групи днес в 14,30 ч.
(Закрито в 13,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
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Стойка Белова

