
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 643

  
На  12  юни  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно договор с „Информационно обслужване” 
АД.

Докладва: Росица Матева
2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Докладват: Катя Иванова, Румяна Сидерова

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК.

Докладват: Иванка Грозева, Росица Матева,
Мария Бойкинова, Георги Баханов

4. Доклади по писма.
Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова,
Румяна Сидерова, Ерхан Чаушев, Владимир Пенев

5. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 
Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги 
Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Катя 



Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова.    

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова, 
Бойчо Арнаудов,   Емануил Христов,  Йорданка  Ганчева,  Кристина 
Стефанова, 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  13  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклад относно договор с „Информационно обслужване” 

АД – докладчик госпожа Матева.
2. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения с докладчик госпожа Иванова.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК с докладчици госпожа Грозева и госпожа Матева.
4. Доклади по писма с докладчици госпожа Матева и госпожа 

Солакова.
5. Разни – докладчик аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Първа беше госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точката  за 

възнаграждения. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Бойкинова. Втора беше госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В точката за отваряне на помещения 

и в доклади по писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Сидерова. Госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Моля да  ме включите  в  „Разни”, 
уважаема госпожо председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Мусорлиева. Господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Чаушев. Други? Не виждам.„
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред.
Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Ерхан  Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов).

Благодаря. Уважаеми колеги, дневният ред е приет.
Преди да преминем към точка първа бих искала,  на първо 

място, да ви информирам, че от днешното  заседание по обективни 
причини отсъстват  господин Андреев,  госпожа Нейкова,  господин 
Христов,  госпожа Ганчева,  госпожа Цанева,  госпожа Стефанова и 
господин Арнаудов. Закъснява господин Ивков.

На второ място, колеги, в „Държавен вестник” бр. 49 от 12 
юни 2018 г. е обнародван Указ № 148 на Президента на Републиката 
за  насрочване  на  частичен  избор за  кмет  на  кметство Суходол, 
община Главиница, област Силистра, на 14 октомври 2018 г.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред. 
Заповядайте, госпожо Матева.

Точка  1.  Доклад  относно  договор  с  „Информационно 
обслужване” АД.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 
с  вх. № ЦИК-00-529 от 7  юни 2018 г. с което до  председателя на 
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Централната избирателна комисия е изпратен от „Информационно 
обслужване”  проект  на  договор  за  предоставяне  на  услуги  по 
организиране на дейностите за поддържане на контактната точка за 
осъществяване на криптиран обмен на информация с другите страни 
членки на Европейския съюз.

Докладвам ви също писмо от „Информационно обслужване” 
с  вх.  №  ЦИК-00-529-1  от  11  юни  2018  г.,  с  което  е  изпратен 
коригиран проект на този договор, тъй като нашите юрисконсулти са 
влезли  във  връзка  с  юрисконсултите  на  „Информационно 
обслужване” и са нанесли корекции върху изпратения първоначално 
проект на договора.

Във  вътрешната  мрежа в  папка  с  моите  инициали е  качен 
проектът на договор,  който юрисконсултите ни предлагат да бъде 
сключен  между  Централната  избирателна  комисия  и 
„Информационно  обслужване”  АД.  Има  контролен  лист  за 
предварителен финансов контрол, така че на практика са изпълнени 
изискванията и този договор може да бъде сключен. 

Предлагам  ви  да  се  запознаете  с  него.  Ние  вчера  го 
обсъждахме  на  срещата  с  „Информационно  обслужване”  и  ако 
нямате предложения, да вземем решение да бъде подписан.

Колеги,  докато  се  запознавате,  само  да  ви  кажа  моите 
предложения за допълнения към договора.

В чл. 5 „Права и задължения на възложителя” е записано „да 
получи  възложителят  достъп  до  виртуалната  среда  за  работа  с 
криптографски инструмент”. Вчера на срещата обсъждахме вариант 
това да стане чрез наши служители, които следва да бъдат обучени 
от  „Информационно  обслужване”,  тъй  като  не  е  толкова  лесен 
достъпът до тази среда и следва да знаят как да се осъществява този 
достъп,  по какъв начин ще имат право на такъв достъп и как ще 
получават тази във вид четим и за нас информация, тъй като тя по 
принцип  се  обменя  в  машинно  четим  вид,  която  трябва  да  бъде 
дешифрирана  (или  поне  така  мисля  аз)  във  вид,  в  който  да  бъде 
удобен за четене от нас. 
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Затова предлагам в чл. 5 в буква „б” да се добави, че чрез 
свои служители възложителят ще получи достъп до тази виртуална 
среда.

В чл. 6, в „Права и задължения на изпълнителя”  може би в 
ал. 2 да добавим, че изпълнителят е длъжен да обучи служителите на 
възложителя, които са определени да имат достъп до тази виртуална 
среда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги? Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам предложение за лека корекция в 
чл.  11,  където  е  отразено,  че  всички  изменения  и  допълнения  на 
настоящия договор  са  действителни,  ако са  извършени в  писмена 
форма и са подписани от упълномощени представители на страните. 
Аз  мисля,  че  и  договорите,  и  анексите  се  подписват  от 
представляващите  страните.  Или  ако  държите,  да  се  добави  „или 
упълномощени  от  тях  лица”.  Но  Комисията  не  упълномощава 
представител  от  страна  на  ЦИК  да  се  подпише,  договорите  се 
подписват  от  председателя.  Същото  важи  и  за  „Информационно 
обслужване”.  В  смисъл,  нямаме  упълномощени  представители  за 
подписване  както  на  основния  договор,  така  и  на  евентуалните 
допълнителни споразумения към него.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  изразявам  резерви  към 
направеното  предложение  за  допълнение  в  договора  по 
съображение, че става дума за среда, която е по-специализирана и 
трябва да бъде уговорена и с ГД „ГРАО”. Да съществува като част 
от договора. Не първо да се упражним да видим дали може да стане 
и  после  да  договаряме,  защото  после  може пак  да  не  стане.  А в 
същото време след това  ще възникнат много въпроси защо пък в 
окончателния договор нямаме тази точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други изказвания? Не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 
на договор ведно с направените допълнения.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Георги  Баханов,  
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов); против – 1  (Румяна Сидерова).

И,  колеги,  само  за  яснота  и  за  протокола,  в  чл.  11  след 
предложението  на  госпожа Иванова обсъдихме  в  оперативен 
порядък, изречението свършва „ако са извършени в писмена форма”. 
Това подложих на гласуване и това гласувахме, но не беше казано на 
протокол.

Колеги, с това приключваме с точка първа, продължаваме с 
точка втора  - доклади относно искания за отваряне на запечатани 
помещения. Първи докладчик е госпожа Иванова.

Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 
помещения.

КАТЯ  ИВАНОВА: Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  за 
сведение писмо с  вх. МИ-06-317 от 11 юни 2018 г. Изпратено ни е 
писмо от община Септември, с което ни уведомяват, че във връзка с 
наше  Решение  № 3796-ПВР/НР  от  15  октомври  2016  г. и  по-
конкретно т. 30 от същото  решение, ни се изпраща заповед № 781 
от6  юни 2018 г. на кмета на община Септември,  придружена със 
съставения протокол от същата дата. В изпълнение, както казах, на 
т. 30 от цитираното наше решение е отворено запечатано помещение 
и  е  съставен  протокол  от  комисия.  Същите  ни  се  изпращат  за 
сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Следващ докладчик е госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
искане с вх. МИ-14-28 от 11 юни 2018 г. от кмета на община Преслав 
с искане за достъп до помещения, в които се съхраняват изборни 
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книжа и  материали,  съгласно  нашето  писмо № 06-297  от  22  май 
2018 г.

Виждате направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, чухте доклада на госпожа Сидерова. Подлагам на гласуване.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  – 13 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова); против – 1 (Мартин Райков).

Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5077-ЕП/МИ.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващото искане е с вх. МИ-14-29 

от 11  юни 2018 г. от кмета  на община Ковачевци.  Става  дума за 
отваряне на едно помещение, в което се съхраняват всички изборни 
книжа от избори и от референдуми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 
решение.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  – 14 (Владимир  Пенев,  
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова).

Уважаеми колеги, това е Решение № 5078.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  От  кмета  на  община  Ветово  е 

постъпило  искане.  Входящите  номера  са  няколко,  тъй  като  е 
пристигнало и по електронната поща, и по пощата. Има и уточнение. 
Входящият  номер  е  МИ-14-25  от  7  юни  2018  г.  Искането  е  за 
отваряне  на  помещения,  в  които  се  съхраняват  изборни  книжа  и 
материали за европейски и национални избори, но в помещенията 
има  и  материали  от  избори  за  Народно  събрание,  поради  което 
номерът на решението трябва да е ЕП/МИ/НС.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни 
проект на решение.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  – 14 (Владимир  Пенев,  
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5079-ЕП/НС/МИ.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Постъпило е искане с  вх. МИ-14-30 

от  11  юни  2018  г. от  кмета  на  община  Козлодуй за  отваряне  на 
помещения, в които се  съхраняват изборни книжа и материали от 
избори  за  Европейски  парламент  и  местни  избори  във  връзка  с 
нашето писмо. Виждате проекта за решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  – 14 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова).

Колеги, това е Решение № 5080-ЕП/МИ.
РУМЯНА  СИДЕРОВА: Следващото  искане  е  от  кмета  на 

община Кресна, област Благоевград, с вх. МИ-14-26 от 8 юни 2018 г. 
Дошло  е  и  уточнение  за  помещенията,  които  трябва  да  бъдат 
отворени. Всичко това е вписано в самото решение. Помещенията са 
описани според уточнението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 
решение.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  – 14 (Владимир  Пенев,  
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова).

Колеги, това е Решение № 5081-ЕП/НС/МИ. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искане  от  кмета  на  община 

Стамболово,  област  Хасково,  с  вх.  МИ-14-27  от  11  юни  2018  г. 
Посочени са конкретните помещения в искането и те са вписани в 
решението с всички останали подробности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване така предложения ни проект на решение.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  – 14 (Владимир  Пенев,  
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова).

Уважаеми колеги, това е Решение № 5082-ЕП/МИ.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  И  последното  за  днес  е  искане  от 

община Стралджа, област Ямбол, с вх. МИ-14-21 от 8 юни 2018 г. 
Описани са помещенията, които следва да разрешим да отворят, за 
да  могат  да  изпълнят  поставената  им  задача.  В  тези  помещения 
обаче има много изборни книжа и не знам дали да описваме всички 
индекси или решението да бъде само с номер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 
решение.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  – 15 (Владимир  Пенев,  
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.
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Уважаеми колеги, тъй като в това помещение се съхраняват 
книжа  и  материали  от  произведени  избори  за  членове  на 
Европейския парламент, за Народно събрание, общински съветници 
и  кметове,  президент  и  вицепрезидент  и  национален  референдум, 
решението ще бъде без индекс.

Това е Решение № 5083.
Благодаря, госпожо Сидерова.
Колеги,  продължаваме  с  точка  трета  от  дневния  ред  – 

доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 
Първи докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте.

Точка  3.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, с вх. МИ-27-94 от 6 юни 2018 г. е пристигнало писмо 

от  Общинската  избирателна  комисия  –  Видин,  с  искане  за 
изплащане  на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на  28  май 
2018  г.  На  заседанието  са  присъствали:  заместник-председател, 
секретар  и  8  членове.  На  въпросното  заседание  са  прекратили 
предсрочно пълномощията на общински съветник по негова молба и 
са обявили следващия за избран.

Предлагам  ви  да  одобрим  изплащането  на  това 
възнаграждение.  Преписката  е  комплектувана,  има  счетоводна 
справка и контролен лист за предварителна проверка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  – 15 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Матева. Заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане 
за  изплащане  на  възнаграждение  от  Общинската  избирателна 
комисия – Бяла Слатина, с вх. МИ-27-96 от 8 юни 2018 г. Искането е 
за изплащане на възнаграждение за дежурство, проведено на 5 юни 
2018  г.  от  двама  членове  –  председател  и  член  на  комисията,  за 
подготовка на материалите за заседанието. Заседанието е проведено 
на  6  юни.  Присъствали  са  всички  членове  на  Общинската 
избирателна  комисия.  То  е  по  повод  жалба,  подадена  срещу 
резултатите от проведените частични избори в с.  Галиче.  На това 
заседание  е  определено  кое  лице  да  представлява  Общинската 
избирателна комисия на делото и каква позиция да защитава пред 
Административен съд – Враца.

Има контролен лист за предварителен контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  – 15 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви с вх. МИ-27-95 

от  7  юни  2018  г.  искане  на  Общинската  избирателна  комисия  – 
Стара  Загора,  за  изплащане  на  пет  заседания  и  едно  дежурство, 
както следва.

Провели  са  заседание  на  26  март  2018  г.,  на  което  са 
присъствали  13  членове  -  председател,  двама  заместник-
председатели и секретар. На това заседание са разгледали постъпило 
заявление  за  предоставяне  на  достъп  до  обществена  информация. 
Накратко,  заявителят  е  искал  решението  за  образуване  на  местна 
коалиция,  пълномощно  на  лицата,  подписали  споразумението,  и 
копие  от  удостоверение  за  регистрация в  ЦИК  на  всяка  партия, 
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участваща  в  местната  коалиция.  На  това  заседание  са  разгледали 
заявлението  и  са  решили,  че  тъй  като  заявената  информация  се 
отнася до трети лица, те ще следва да поискат от тях съгласие да 
бъде предоставена тази информация.

След  това  са  провели  заседание  на  10  април  2018  г., 
присъствали  са  председател,  двама  заместник-председатели, 
секретар, общо 13 членове. Заседанието е било пак по повод на това 
заявление.  Изтичал  е  срокът,  в  който  третите  лица  следва  да 
предоставят  тази  информация  и  комисията  е  решила  да  удължи 
срока, за да изчака да получи отговори от тези лица. 

На  12  април  2018  г.  са  провели  заседание,  на  което  са 
присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 
9 членове. Това заседание е било по повод утвърждаване на образци 
на  декларации  по  Закона  за  противодействие  на  корупцията  и  за 
отнемане на незаконно придобито имущество. Утвърдили се образци 
на декларации по чл. 35 във връзка с чл. 36 от закона.

На 26 април 2018 г. са провели заседание, на което са взели 
решение да откажат исканата информация по заявлението за достъп 
до обществена информация, тъй като са получили писма от лицата, 
които  са  отказали  да  бъде  предоставена  информацията,  която  ги 
касае.

На  18  май  2018  г.  са  провели  заседание,  на  което  са 
присъствали председател, двама заместник-председател, секретар и 
9  членове.  На  това  заседание  са  взели  решение  за  предсрочно 
прекратяване  пълномощията  на  общински  съветник  и  са  обявили 
следващия в листата общински съветник.

Има и едно дежурство, дадено от председател и секретар по 
повод постъпила жалба срещу тяхното решение, с което са отказали 
достъп  до обществена  информация.  На това  дежурство жалбата  е 
комплектувана и изпратена до Административен съд – Стара Загора.

Към  преписката  има  контролен  лист  за  предварителен 
контрол  и  счетоводна  справка,  поради  което  ви  предлагам  да 
изплатим петте заседания и едно дежурство.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Не  разбрах,  моля  докладчикът  да 
поясни,  когато  са  взели  решението  да  откажат  достъпа  до 
обществена информация, само за това ли са се събрали на заседание 
и какви са им мотивите – дошло ли е съгласие от лицата, от които е 
искано?

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Не  е  дошло  съгласие,  аз  го 
докладвах.  Дошли са писма от всички лица, които са отказали да 
бъде предоставена тази информация и на това основание те са взели 
решение да откажат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да се заплатят заседанията без това 
на 12 април, когато са се събирали в нарушение на нашето писмо по 
повод  становището  във  връзка  с  действието  на  Закона  за 
противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно 
придобито имущество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  тъй  като  вече  имаме  и  трайна  практика  по  този 

въпрос,  ще  подложа  на  гласуване  поотделно  заплащането  на 
заседанието  на  12 април,  на  което  са  утвърдили декларацията  по 
Закона за противодействие на корупцията, и след това ще подложа 
на гласуване изплащането на другите възнаграждения.

Колеги,  първо  подлагам  на  гласуване  заплащане  на 
заседанието на 12 април, когато е утвърдена декларацията по Закона 
за противодействие на корупцията.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Георги  Баханов,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Цветозар  Томов);  
против –  8  (Владимир  Пенев,  Ерхан Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  
Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова).
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Благодаря.
Колеги,  не  постигнахме  необходимото  мнозинство  за 

заплащане на това заседание.
Колеги,  подлагам  на  гласуване  заплащането  на  другите 

заседания и дежурство.
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.
Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Баханов. 

Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми  колеги,  в  Централната  избирателна  комисия  е 

постъпило  искане,  подписано  от  председателя  и  секретаря  на 
Общинската  избирателна комисия – Благоевград,  и подпечатано с 
печата на същата комисия. Входящият номер на искането е МИ-27-
93 от 5 юни 2018 г. и същото е за заплащане на възнаграждение за 
проведени заседания  на  ОИК – Благоевград,  от 1 май до 31 май. 
Колегите желаят да вземем решение, с което да утвърдим изплащане 
на  възнаграждение  за  проведено  заседание  на  Общинската 
избирателна комисия – Благоевград, на 17 май 2017 г. Приложен е 
протокол от 17 май 2018 г. от заседанието. Присъствали са общо 10 
членове, в това число председател, заместник-председател, секретар 
и 7 членове.

Заседанието  е  било  във  връзка  с  предсрочно  прекратяване 
пълномощията на общинския съветник Илко Стоянов от квотата на 
политическа  партия  „Глас  народен”  и  обявяване  за  избран  за 
общински съветник  следващия  от  листата  на  същата  политическа 
партия Илияна Керина.
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Към искането е приложен контролен лист за предварителен 
контрол,  както  и  счетоводна  справка  №  93  от  8  юни  2018  г., 
изготвени от счетоводството на Централната избирателна комисия.

Предлагам, уважаеми колеги, да вземем решение, с което да 
утвърдим  изплащането  на  възнаграждение  на  Общинската 
избирателна комисия – Благоевград, на основание Решение № 2901-
МИ от 5 ноември 2015 г. на Централната избирателна комисия, т. 1, 
буква „г”, Раздел първи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Колеги,  продължаваме с  точка четвърта  от дневния ред – 
доклади по писма. Първи докладчик е госпожа Матева. Заповядайте.

Точка 4. Доклади по писма.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Колеги, докладвам ви едно 

писмо, пристигнало по електронната поща с вх. № ЦИК-07-88 от 8 
юни 2018 г., което е изпратено както до нас, така и до Държавната 
агенция  „Електронно  управление”.  Подписано  е  от  Любомир 
Благоев и Райчин Рачев от фондация „Бъдеще 21 век”, но в писмото 
се казва, че ни изпращат за сведение полезен материал от САЩ по 
отношение  на  машинното  гласуване  и  е-гласуването  в  защитена 
среда.  Смятат,  че  системата  за  е-идентификация  трябва  да  е 
хомогенна  за  всички  видове  гласувания  –  хартиена  бюлетина, 
машинно  гласуване,  е-дистанционно  гласуване,  както  и 
подсистемата  за  преброяване и отчитане на гласове.  Те са готови 
като независими IT експерти с натрупан опит по е-гласуване и от 
международни проекти да ни консултират при поискване.
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Към  това  електронно  писмо  има  обемен  материал  на 
английски, който е даден за превод и ще бъде готов за следващото 
заседание, така че ще ви запозная с него, когато бъде преведен. В 
момента е за сведение.

Колеги, предлагам ви, тъй като много пъти сме го обсъждали 
в  работната  група  по  машинното  гласуване,  във  връзка  с 
проведената среща миналата година на 22 август по инициатива на 
Централната избирателна комисия, бяхме поканили законодателната 
и изпълнителната власт да обсъдим въпроси, свързани с машинното 
гласуване и неговата реализация. Господин Томислав Дончев като 
представител  на  Министерския  съвет  ни  информира  тогава,  че  е 
направил  собствено  проучване  за  възможността  машините  за 
гласуване да бъдат произведени и/или асемблирани в България.  И 
във  връзка  с  необходимостта  ние  да  предприемем  действия  по 
обявяване  на  обществена  поръчка  и  по-скоро  необходимостта  да 
определим техническите изисквания към машините за гласуване ви 
предлагам, има изготвено писмо в моята папка, с което да поискаме 
тази информация, която е събрал господин Томислав Дончев, да ни я 
предостави. Смятам, че тя би била полезна в нашата бъдеща работа.

Другият вариант, който сме обсъждали, е да поискаме такава 
информация и от Народното събрание, тъй като знаем, че там също 
има  правени  доста  презентации  на  машини  от  различни  фирми, 
включително  и  български  такива.  Да  поискаме  информация  от 
Народното  събрание  кои  фирми  са  демонстрирали   в  Народното 
събрание в годините назад машини за гласуване. Да я имаме като 
информация,  пък  дали  и  как  ще  я  използваме,  ще  преценяваме 
впоследствие. 

Ако  желаете,  да  изпратим  такова  писмо  и  до  Народното 
събрание.  Но  сега  предлагам  да  гласуваме  писмото  до  господин 
Томислав Дончев, тъй като е готово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  писмото  до 

господин Дончев.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария 
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – 3 
(Ерхан Чаушев, Мартин Райков, Румен Цачев).

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  и  писмо  до 
Народното събрание.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов); против – 1 (Мартин Райков).

Следващ докладчик е госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  една  докладна 

записка вх. № ЦИК-09-105 от 12 юни 2018 г. За оптимизиране на 
работата  в  счетоводството  госпожа  Манолова  ни  уведомява,  че  е 
подадена  заявка  за  купуване  на  модул  каса,  която  е  част  от 
счетоводна програма „Ажур”. Стойността по про форма фактурата е 
161,94 лв. с ДДС.

Освен това,  знаете,  имаше и преди такова предложение на 
комисията  за  приемане  на  стоково-материалните  ценности  от 
колегата Русинов, да се закупи модул склад. Тук ще е необходимо да 
се  предоставят  и  консултантски  услуги  от  „Бонев  софт  одитинг” 
ООД.  Стойността  на  работното  място  е  161,94  лв.  Доколкото 
разбрах,  след  допълнителна  справка  получих  информация  от 
госпожа Манолова, че тази фактура е платена, тя е със срок до 7 юни 
2018 г. 

И на следващо място, да се обновят трите работни места на 
стойност  288,68  лв.  Такива  средства  в  параграф  „Издръжка”  са 
налични.

Предлага се да се одобрят тези разходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.
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Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,   с  вх.  №  ЦИК-00-533  от 
12 юни 2018 г. е постъпило писмо от председателя на Националния 
статистически институт в отговор на нашето искане за предоставяне 
на  информация  за  средната  работна  заплата  на  наетите  в 
обществения  сектор  за  първото  тримесечие  и  по  месец  януари, 
февруари,  март.  За  сведение  ви  го  докладвам.  Да  се  предостави 
копие на госпожа Манолова, на главния счетоводител.

В тази  връзка  отново да  напомня за  докладната  записка,  с 
която  се  предлагаше  утвърждаване  на  заплатите  в  Централната 
избирателна комисия. Да възложим по тази информация на госпожа 
Манолова да се направи предложение за допълнение в Правилата за 
работната  заплата.  Докладната  е  с  вх.  №  ЦИК-09-93  от  23  май 
2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  само  ще 
допълня, колеги, да се предостави и на финансовия контрольор.

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, напомням в папка „Покани” 
покана  за  семинар.  За  запознаване.  Тя  е  предоставена  и  на 
администрацията.

Докладвам ви два входящи номера: вх. № ЦИК-00-531 от 11 
юни и вх. № ЦИК-00-532 също от 11 юни 2018 г. Това е изпратена 
информация за обявление за свободно работно място в Централната 
избирателна  комисия  на  длъжност  „главен  специалист  домакин”. 
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Обявлението  е  изпратено  във в.  „Труд” и  в.  „Сега”.   Получено е 
уведомление от в. „Сега” за цената на обявата – 151,20 лв. без ДДС и 
ще се публикува на 12 юни. Цената на обявата във в. „Труд” 225 лв. 
без  ДДС с  включена  отстъпка,  която  ползваме.  Ще се  публикува 
също на 12 юни т.г., тоест днес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, моля да одобрим разходите.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  
Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев).

Благодаря. Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЧМИ-04-03-11 от 12 юни 2018 г. от ГД „ГРАО” относно извършена 
проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс 
в произведените частични избори за кметове на кметства и общини 
на  20 май 2018 г.  и  на  втори тур 27 май.  Отговарят  ни,  че  няма 
констатирани нарушения.

Сега ще ви докладвам писма от различни кметове на общини 
във връзка с отговорите, които трябваше да дадат по наше писмо 06-
297 от 22 май.

Постъпил  е  отговор  с  вх.  МИ-06-299-87  от  община 
Симеоновград.  Ще  съобщавам  само  последните  цифри,  първата 
група цифри са еднакви. Отговор с вх. № 78 от 8 юни от кмета на 
община Димитровград. Отговор с вх. № 86 от 11 юни от кмета на 
община Кочериново.   Отговор с вх.  № 85 от 11 юни от кмета на 
район „Младост”, Варна. Което значи, че няма да получим 266, а и 
според броя на районите в градовете с районно отделение. Входящ 
№ 84 от 11 юни от община Брацигово; № 83 от 11 юни от община 
Тетевен; № 81 от 11 юни от община Симеоновград; № 80 от 11 юни 
от община Трявна; № 75 и 76 от 8 юни от община Каолиново; № 74 
от 8 юни от община Перущица; № 73 от 8 юни от община Ябланица; 

19



№ 72 от 8 юни от община Сливен; № 70 от 8 юни от община Долни 
Дъбник;  № 69  от  8  юни  от  община  Самуил;  № 66 от  8  юни от 
община Панагюрище; № 67 от 7 юни от община Рила;  № 66 от 7 
юни от община Пирдоп; № 65 от 7 юни от община Тунджа; № 63 от 
7 юни от община Самоков; № 62 от 7 юни от община Казанлък.

Има  още  няколко  писма,  в  които  има  непълни  отговори. 
Позволих си да се свържа със съответните служители от общините и 
ще  получим  и  допълнение  към  тези  отговори  за  по-голяма 
конкретика,  тъй като колегите  са  отговорили,  че  общо от  2007 г. 
насам  са  участвали  двама,  един  или  друго  число  избиратели 
граждани  на  друга  държава  членка  на  Европейския  съюз,  без  да 
посочат в кои избори са участвали. Това е вх. № 82 от 11 юни от 
община Русе; № 79 от 8 юни от община Мизия. От община Борован 
има  отговор,  който  касае  само  част  от  изборите,  но  очевидно  за 
другите няма, може да се направи този извод. Входящият номер на 
отговора е № 71 от 8 юни. 

И от община Смолян, където се налага да изпратим писмо с 
искане за по-подробен отговор, тъй като са ни изпратили подробно 
тяхното решение и накрая са ни препратили към сайта на общината с 
решението  за  достъп  до  обществена  информация,  където  се 
намирали сканираните протоколи. Затова ви предлагам на община 
Смолян  да  изпратим  писмо  и  да  им  напомним,  че  те  следва  да 
отговарят на поставените въпроси, а не да препращат към сайта на 
общината,  тъй  като  част  от  информацията  не  се  съдържа  в 
протоколите с изборните резултати. Всъщност предлагам само едно 
писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване това писмо.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
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Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  против – 1 (Ерхан 
Чаушев).

Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Всички те да бъдат администрирани, 

разбира се, от канцеларията, която се занимава с регистрите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Сидерова.  Продължаваме  със  следващ  докладчик  – 
господин Чаушев. Заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-06-506 от 31 
май  2018  г.  кметът  на  община  Кубрат  по  искане  на  Районна 
прокуратура  –  Кубрат,  ни  изпраща  заповед  за  отваряне  на 
помещение, както и протокол за отваряне на архивно помещение. За 
сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев. И последен докладчик по тази точка – господин 
Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 
НС-09-13 от 12 юни 2018 г., към което е приложено постановление 
за частично прекратяване и спиране на наказателното производство 
на Районна прокуратура – Момчилград. Касае се за проведените на 5 
октомври 2014 г. парламентарни избори. Извършена е проверка за 
престъпление  по  чл.  168,  ал.  2  от  Наказателния  кодекс,  тоест 
гласуване  повече  от  веднъж.  Проверявано  е  конкретно  лице, 
упражнило  правото  си  на  глас  в  гр.  Бурса,  Република  Турция. 
Установено  е,  че  името  на  това  лице  фигурира  в  списъка  за 
гласуване  на  ред  394  и  на  ред  495.  На  ред  394  е  вписано  от 
председателя на избирателната комисия, имената са изписани, а на 
другия  ред  са  изписани  от  член  на  секционната  избирателна 
комисия.  При  извършените  действия  за  проверка  истинността  на 
подписите е установено, че подписът на ред № 394 е положен от 
лицето, докато на ред № 495 не е положен от това лице. Не може да 
се  установи от  кое  лице е  положен този подпис,  включително не 
може да се установи дали не е положен от някой от членовете на 
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секционната  избирателна  комисия.  Поради  което  се  прекратява 
частично наказателното производство по досъдебното производство, 
което  е  образувано  срещу  разследваното  лице,  тъй  като  е 
установено, че то не е извършило престъпление по чл. 168, ал. 2 от 
Наказателния  кодекс,  доколкото  е  гласувало  само  веднъж.  Но  е 
прието,  че  са  налице данни за  престъпление  по  чл.  308,  ал.  1  от 
Наказателния кодекс. И доколкото на този етап извършителят не е 
установен,  разследването  е  спряно  като  водено  срещу  неизвестен 
извършител.

Докладвам ви, разбира се, цялата тази преписка за сведение. 
Постановлението  подлежи  на  обжалване  в  седемдневен  срок  от 
получаването му пред Районен съд – гр. Момчилград, така че ако 
някой от колегите има друго предложение, е добре до следващото 
заседание  да  го  направи,  за  да  може  да  бъде  обжалвано  в  срок 
постановлението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Пенев.

С  това  преминаваме  към  точка  пета  –  Разни,  в  която 
докладчици сме аз и госпожа Мусорлиева.

Точка 5. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, във вътрешната мрежа в моята папка ще видите проект на 
писмо до господин Хари Панагопулос,  Европейската комисия,  ГД 
„Правосъдие и потребители” – Звено D3 Гражданство и свободно 
движение.

 То е в отговор на преписка  вх. № ЦИК-07-10-15 от 23  май 
2018 г. на доклад на госпожа Ганчева. Също така вх. № ЦИК-07-10-
16  от  29  май  2018  г.,  отново  на  доклад  на  госпожа  Ганчева,  и 
докладваните от мен преписки вх. № ЦИК-07-10-20 от 6 юни 2018 г. 
и вх. № ЦИК-00-525 от 6 юни.

С това писмо потвърждаваме  изразеното становище относно 
структурата  в  CircaBC,  като  подкрепяме  предложението  на 
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Комисията  (Solution  1)  и  вярваме,  че  това  е  удобна  за  работа 
структура, както и че дава необходимите гаранции от гледна точка 
на сигурността и разделянето на ролите за достъп в CircaBC.

Колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували  16   членове на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир Пенев,  

Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  моя  папка  е 
публикувана преписка вх. № ЕП-03-1-11 от 11 юни 2018 г. Това е от 
Постоянното  представителство  на  Република  България  към 
Европейския съюз в Брюксел. Ние сме в копие на тази преписка. Тя 
е относно доклад от заседание на Работна група „Общи въпроси”, 
проведено на 8 юни 2018 г.

Колеги, позволете ми малко по-обстоен доклад по тази точка, 
тъй като считам, че в една част тя ни засяга.

Резюме на доклада е, първо, реформата на изборното право 
на Европейския съюз. Председателството информира за следващите 
стъпки по реформата на изборното законодателство на ЕС, след като 
на 7 юни т.г.  КОРЕПЕР е одобрил финалния текст на проекта на 
решение на Съвета  за  приемане на разпоредбите  за  изменение на 
Акта за избиране на членове на Европейския парламент.

И  по  точка  „Разни”  Председателството  е  информирало,  че 
предложението  за  общ  подход  по  Европейската  гражданска 
инициатива, която също е приета от КОРЕПЕР на 7 юни 2018 г., ще 
бъде одобрено от Съвет „Общи въпроси” на 26 юни 2018 г.

Колеги,  по отношение  на  реформата  в  изборното право на 
Европейския съюз бих искала да ви обърна внимание на следното.

Уважаеми колеги, предложението е следното.
Член 1 се изменя така: Във всяка държава членка членовете 

на ЕП се избират като представители на гражданите на Съюза въз 
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основа на пропорционална избирателна система, като се използват 
листи или система с един прехвърляем глас.

Държавите членки могат да разрешат гласуване, основано на 
преференциална система на листите в съответствие с приетата от тях 
процедура.”

Тоест тази промяна по чл. 1 не налага промяна в Изборния 
кодекс,  тъй като при нас системата  е  пропорционална с  право на 
една преференция.

По чл. 3. „Държавите членки могат да определят минимален 
праг за разпределение на местата.”

Колеги, няма нужда да ви запознавам с остатък от този текст, 
тъй като това е правна възможност, но не и задължение. Не се налага 
промяна в нашето законодателство.

По чл.  3а. „Когато в националните разпоредби е определен 
краен  срок  за  представяне  на  кандидатурите  за  изборите  за 
Европейски парламент,  този срок е  най-малко три седмици преди 
датата за произвеждане на избори.”

При  нас  срокът  е  четири  седмици,  така  че  нашето 
законодателство и на това отговаря.

По  чл.  3б.  „Държавите  членки  могат  да  разрешат  на 
бюлетините  да  бъде  нанесено  името  или  логото  на  европейска 
политическа партия, с която са свързани националната политическа 
партия или независим кандидат.”

Както  виждате,  колеги,  съгласието  е  по  отношение  на 
осигуряване на правна възможност, но не и на задължение, така че 
нашето законодателство и тук отговаря.

По  чл.  4,  нов  член,  отново:  „Държавите  членки  могат  да 
предвидят възможността за предварително гласуване,  гласуване по 
пощата, електронно гласуване и гласуване по интернет в изборите за 
Европейски парламент.”

Отново правна възможност.
Естествено чл.  9 разпорежда,  че никой не може да гласува 

повече от веднъж в изборите за членове на Европейски парламент.
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В  чл.  9а:  „В  съответствие  със  своите  изборни  процедури 
държавите членки могат да предприемат необходимите мерки, за да 
осигурят  на  своите  граждани,  пребиваващи  в  трети  държави,  да 
гласуват в изборите за Европейски парламент.”

Отново националното законодателство отговаря.
„Всяка  държава  определя  орган  за  контакт,  отговарящ  за 

обмена  на  данни  за  гласоподавателите  и  кандидатите  със 
съответните компетентни органи в други държави членки.”

Определили сме този орган, това е Централната избирателна 
комисия.

И последно, колеги: 
„Без да се засягат националните разпоредби в съответствие с 

приложимото право на Съюза в областта  на защитата  на личните 
данни, органът започва да предава лични данни на компетентните 
органи в други държави членки не по-късно от шест седмици преди 
първия ден на периода за провеждане на изборите по чл.  10, § 1. 
Данните,  посочени в Директива 93/109/ЕО за  граждани на Съюза, 
които са били вписани в избирателния списък или са  кандидати в 
държава членка, на която не са граждани”.

Това е докладът ми по тази точка,  колеги, като ще помоля 
още  веднъж  да  бъде  публикуван,  за  да  може  и  в  рамките  на 
заседанието да се запознаете с преписката.

Уважаеми колеги, следващият ми доклад е с  вх. № ЦИК-07-
47-16  от  11  юни  2018  г. Уважаеми  колеги,  ние  отговорихме  на 
госпожа Лопес от фирма „Индра”, че принципно бихме желали те да 
направят  презентация на  услугите  в  информационни  и 
комуникационни технологии, които предлагат по време на изборите. 
Предложението, което госпожа Лопес прави, е на 25-ти между 9 и 11 
ч. сутринта или на 27-ми по същото време.  Аз ви предлагам да бъде 
в понеделник на 25 юни.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване отговор  с  това 
съдържание.
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Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  
Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящата среща госпожа 
Лопес  ни  е  изпратила  съобщение  на  Европейската  комисия  до 
Европейския  парламент,  Съвета,  Европейския  икономически  и 
социален комитет и Комитета на регионите от 26 април 2018 г. за 
запознаване  с  Европейския  подход  за  борба  с  дезинформацията, 
разпространявана онлайн.

Уважаеми  колеги,  този  документ  считам  за  важен  и 
стратегически и наистина ви моля да се запознаете с него. Аз бих 
искала да маркирам само някои части от  него,  като подчертая  по 
отношение на изборите.

Мащабната  дезинформация  на  гражданите,  в  това  число  и 
заблуждаващата или откровено невярна информация, се приема за 
огромно предизвикателство за Европа.  Традиционните средства  за 
осведомяване  са  длъжни  да  спазват  редица  правила,  докато  тези 
правила не се съотнасят към социалните медии. Новите технологии 
най-вече с помощта на социалните медии могат да бъдат използвани 
за  разпространението  на  дезинформация с  безпрецедентен  мащаб, 
скорост и целенасоченост. Дезинформацията пречи на свободата на 
изразяване.

Ще  видите  и  решение  на  Европейския  съд  по  правата  на 
човека.

Счита  се,  че  разпространяващите  съдържание  онлайн 
платформи, по-специално социалните медии, услугите за обмен на 
видеосъдържание  и  търсачките  са  ключов  фактор  за 
разпространението и разрояването на дезинформация онлайн.

Направен е задълбочен анализ, ще видите резултатите от този 
анализ. За първи път виждам в европейски документ на това ниво 
вече дефиниция за дезинформация.
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Колеги,  разрояването  с  помощта  на  социалните  и  другите 
онлайн методи е съпроводено с описание на основните механизми, 
които се използват. Моля ви да ги видите.

Отвъд  това,  колеги,  нарастват  очакванията,  че  онлайн 
платформите  трябва  да  спазват  правните  задължения  съгласно 
правото на ЕС, но и националното право.  Колеги,  това за  онлайн 
платформите  е  нещо  наистина  ново  -  националното  право  на 
отделните държави.

Разработва се амбициозен кодекс за поведение. Ще видите и 
за този кодекс.

И в една част, разбира се, става дума за сигурни и устойчиви 
изборни  процеси.  Сигурността  на  изборните  процеси,  които 
представляват  основата  на  демокрацията  изисква  сериозно 
внимание.  Дезинформацията  е  част  от  по-широк  набор  от 
инструменти,  хакерски  атаки  и  повреждане  или  получаване  на 
достъп до уеб сайтове, изтичане на лична информация за политици.

Групата за сътрудничество, създадена съгласно Директивата 
относно  сигурността  на  мрежите  и  информационните  системи, 
държавите  членки  са  започнали  да  набелязват  съществуващите 
европейски инициативи в областта на киберсигурността. Става дума 
за  подпомагане  от  страна  на  Комисията  за  управлението  на 
рисковете.  Подходящи  последващи  действия  след  първоначален 
обмен на информация и засилено сътрудничество в тази сфера.

Колеги, представих ви го съвсем накратко, като ви моля вие 
да се запознаете, за нас е за сведение.

Продължавам със следващ доклад, а именно с вх. № ЦИК-07-
90 от 11 юни 2018 г. ни е изпратен месечният Бюлетин на АСЕЕЕО 
на английски. Ще бъде преведен и ще бъде представен на вашето 
внимание.

Колеги, с вх. № ЦИК-04-01-36 от 11 юни 2018 г. от нашето 
Постоянно  представителство  във  Виена  и  Министерството  на 
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външните работи ни е изпратен отговорът на госпожа Гисладотир, 
директор  на  БДИПЧ/ОССЕ,  до  госпожа  Нинова,  председател  на 
БСП,  по  повод  писмо,  което  е  изпратено  от  госпожа  Нинова.  За 
сведение.

Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-07-91 от 11 юни 2018 г. от 
посолството във Венецуела са ни изпратили един доклад, наречен 
„Доклад за санкциите и блокадата срещу Венецуела” от май 2018 г. 
Колеги, отново е за сведение, доколкото не виждам в него въпроси, 
които  касаят  произвеждането  на  изборите  и  компетентността  на 
Централната избирателна комисия.

Във  вътрешната  мрежа  са  публикувани  извън  моята  папка 
протоколите от работните ни срещи вчера с  представители на ГД 
„ГРАО”  към  МРРБ  и  с  представители  „Информационно 
обслужване” АД.

Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-07-4-10  от  12  юни  2018  г.  госпожа 
Молас ни благодари за предоставената информация за корекция на 
така  наречения  Фиш  с  информация  за  Република  България,  като 
потвърждава, че направените от нас корекции ще бъдат отразени.

Колеги,  това  са  моите  доклади.  Давам  думата  на  госпожа 
Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  едно 
преразпределено писмо от госпожа Ганчева. То е постъпило с вх. № 
ЦИК-07-86 от 5 юни 2018 г., преводът е дошъл с вх. № ЦИК-07-86 от 
вчерашна дата. Това са информациите от iCPS за професионалните 
сертификати за стратегическа реформа на електоралните процеси за 
дати 5-9 ноември 2018 г., Лондон, Обединено Кралство. Ще ви моля, 
който има желание, да го погледне. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  -
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 
Централната избирателна комисия. Свиквам следващото заседание в 
четвъртък, 10,30 ч.
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Припомням,  колеги,  че  след  половин  час  имаме  среща  с 
Обществения съвет.

(Закрито в 12,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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