
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 645

  

На  19  юни  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева, Александър Андреев,

Владимир Пенев, Севинч Солакова, Румяна

Сидерова, Цветозар Томов

1а.  Доклад  на  ОССЕ  за  произведени  избори  в  Руската 

федерация.

Докладва: Румяна Сидерова

1б. Доклади относно отваряне на помещения.

Докладва: Емануил Христов

2.  Доклад  във  връзка  с  наблюдение  на  произведените  в 

Република Корея избори.

Докладват: Александър Андреев, Камелия Нейкова

3. Разни.

Докладват: Йорданка Ганчева, Кристина

Стефанова, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 

Томов, Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил 

Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 



Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова, 

Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова.    

ОТСЪСТВАХА:  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Таня 

Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  11,20  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  17  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:

1. Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа Ганчева, 

господин Андреев, господин Пенев и госпожа Солакова.

2. Доклад във връзка с наблюдение на произведените избори 

в  Република  Корея.  Докладчик –  господин  Андреев  и  госпожа 

Нейкова.

3.  Разни  с  първи  докладчици  госпожа Ганчева и  госпожа 

Стефанова във  връзка  с  проведено  обучение.  Втори  докладчик – 

госпожа Грозева, трети докладчик – аз.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля да ме включите в доклади по 

писма и отделна точка – доклад на ОССЕ за президентските избори в 

Руската федерация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нека  да  бъде 

нова точка 1а.

Други? Заповядайте, господин Христов.
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Явно  ще  трябва  нова  точка  – 

отваряне на помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Христов. Това ще бъде нова точка 1б.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля ви да ме включите в „Разни”, 

госпожо председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Мусорлиева. 

Други предложения? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря.

Колеги, дневният ред е приет.

От  днешното  заседание  по  обективни  причини  отсъстват 

госпожа  Цанева,  господин  Сюлейман,  госпожа  Матева.  Госпожа 

Матева ще направи всичко възможно да дойде, а ако не успее, ще си 

пусне отпуск за днешния ден.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред  – 

доклади по писма. Първи докладчик – госпожа Ганчева.

Точка 1. Доклади по писма.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  вх.  № МИ-06-

299/106 от 15 юни 2018 г. Това е писмо, което е получено от община 

Бяла Слатина във връзка със заявлението за достъп до обществена 

информация. Приложено ни изпращат тяхно решение за достъп до 

обществена информация.
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Предлагам  го  за  сведение  и  за  обобщаване  от 

администрацията съгласно предходно наше протоколно решение.

От  същия  вид  във  връзка  с  това  заявление  за  достъп  до 

обществена  информация,  което  беше  разгледано  в  Централната 

избирателна  комисия,  ви  докладвам  и  вх.  №  МИ-06-299/107  от 

18 юни  2018  г.,  като  заместник-кметът  на  община  Ветово  ни 

изпраща  във  връзка  с  наше  решение  за  отваряне  на  помещение 

заповед, протоколи ведно с решение за предоставяне на достъп до 

обществена информация. 

Отново  го  предлагам  за  сведение  и  за  обобщаване  от 

администрацията.

От същия вид ви докладвам и писма с вх. № МИ-06-299/109 

от 19 юни 2018 г. съответно от кмета на община Божурище. Отново 

със  заповедта  за  отваряне  на  помещението  със  справка  за 

предоставената информация по заявлението за достъп до обществена 

информация.  Колеги,  тук  няма  данни  по  тази  преписка  да  е 

изпратена информацията на заявителките, ще направя проверка и в 

случай  че  не  е  изпратена,  ви  предлагам  отсега  да  гласуваме 

протоколно  да  препратим  информацията  след  извършване  на 

справка  до  заявителките  по  заявлението  за  достъп  до  обществена 

информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  

Грозева, Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  

Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова).

Господин Цачев,  заповядайте по повод доклада на госпожа 

Ганчева.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз ще помоля когато се докладват 

отчетите на кметовете във връзка с тези отваряния, общините не са 
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малко, да се докладва има ли лица, които са включени в Част втора 

на  избирателните  списъци.  Тоест  кметът  нали  има  такова 

задължение по нашето решение, конкретно да се казва има едно-две 

лица  или  няма  лица,  тъй  като  вече  ние  обобщаваме  тази 

информация. Казвам го с оглед да не направим пропуск и в един 

момент да се окаже, че за някои от общините кметът не ни е дал 

необходимата информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  детайли  не  докладвам 

информацията с оглед оперативна бързина на Комисията, тъй като 

ние  още  в  началото  приехме  протоколни  решения,  с  които 

възложихме  на  Кирил  Пенев  да  обобщава  информацията.  Той  е 

човекът, който ще следи, и тази информация своевременно ще бъде 

докладвана, като бъде предоставена. Моята идея е да се актуализира 

и  да  се  публикува.  Та  в  този  ред  на  мисли  считам,  че  не  е 

необходимо  ние  подробно  да  докладваме  на  заседание.  Може  би 

вече обобщената таблица е добре да бъде подложена на доклад. Аз 

ще проверя като основен докладчик до какъв етап е обобщаването и 

на следващо заседание ще имам ангажимента да бъде докладвана в 

частта, в която е обобщена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 

господин  Цачев  и  на  госпожа  Ганчева.  Колеги,  вече  достатъчно 

информация получихме, мога да го кажа с оглед преписките, които 

пристигат  при  мен  и  разпределям,  така  че   госпожа  Ганчева  на 

следващото  заседание  ще  докладва  и  ще  имаме  вече  първата 

обобщена справка на пристигналата информация дотук.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за следващ доклад.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, докладвам  вх.  № МИ-06-

299/108 от 18 юни 2018 г. Това е от кмета на община Тополовград. 

Във връзка с наше решение ни изпращат протоколите от работата на 

определената комисия след отваряне на помещенията. Приложени са 

заповед,  протоколи  от  работата  на  комисията  и  таблица  с 
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обобщаващи резултати във връзка  с  лицата,  които са включени в 

Част втора.

Колеги,  тук  също  не  виждам  данни  да  са  изпратени  на 

заявителките,  затова  ви  предлагам  да  гласуваме  едно  принципно 

решение – там,  където няма по преписката данни,  че е  изпратена 

информацията  и  след  извършване  на  справка  от  доказателства  да 

бъде препращана с писмо до заявителките.

Естествено го докладвам за сведение и за обобщаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Да се изпрати на заявителките,  ако 

има такива лица. Няма смисъл да им праща, че няма такива лица.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не съм съгласна когато липсва 

информация, да не пращаме, защото това би било прието, че липсва 

отговор  от  съответната  община.  Затова  моето  мнение  е  да 

изпращаме информацията,  в случай че не е изпратена във вида, в 

който е получена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  предлагам  да  стигнем  до 

обобщаването и тогава да говорим по този въпрос.  Защото ние за 

2014 г. имаме обобщените данни по области, общини и по имена на 

лицата  и  държавата  по  произход.  Нека  да  стигнем  дотам,  нека 

съберем информацията и тогава да решим този въпрос окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  става  дума  за  два  различни  въпроса,  свързани  с  тази 

преписка.  Първият  въпрос,  свързан  с  преписката,  е  по  всеки 

конкретен  случай,  когато  ние  нямаме  информация  дали  тази 

информация, която е предоставена на нас от кметовете на общините, 

е  изпратена  на  заявителите,  да  бъде  препращана  от  нас  на 

заявителите.

По  този  конкретен  казус  има  две  предложения.  Първото 

предложение е във всички случаи да изпращаме тази информация, 
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включително и когато кметовете на общини ни информират, че няма 

лица,  включени  в  Част  втора  на  избирателния  списък.  Второто 

предложение  е  да  препращаме  непрепратената  да  заявителите 

информация само в случаите,  в които такива лица има включени. 

Това е първият въпрос, по който ще вземем решение.

Вторият въпрос, колеги, който ще бъде поставен, когато вече 

имаме обобщена информация, е по какъв начин ние ще я представим 

като обобщена информация на заявителите, за което говори госпожа 

Сидерова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложенията по 

реда на тяхното постъпване.

Първото  предложение  е  на  госпожа  Ганчева  и  то  е  да 

приемем  принципно  решение  да  препращаме  информацията, 

получена от кметовете  на  общини по тази преписка по Закона за 

достъп до обществена информация във всички случаи, в които ние 

установим, че тази информация не е пратена на заявителя.

Колеги, режим на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  10 (Бойчо  Арнаудов,  

Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  Севинч  

Солакова,  Цветозар  Томов);  против  –  6 (Александър  Андреев,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Камелия  Нейкова,  Румяна  

Сидерова).

Благодаря.  Колеги,  това  предложение не  постигна 

необходимото мнозинство.

Колеги,  подлагам на гласуване второто  предложение, а то е 

тази информация да бъде препращана на заявителите в случаите, в 

които  ние  установим,  че  не  им  е  изпратена,  само  тогава,  когато 

съдържа информация за наличие на вписани лица в Част втора на 

избирателните списъци.

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

7



Алексиева,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин Райков,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов);  против –  7 

(Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  Румяна Сидерова).

Благодаря.  Колеги,  и  това  предложение  не  постигна 

необходимото мнозинство.

Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Гласувах  „против”,  защото  смятам, 

че след като ще направим обобщението по области, няма никакъв 

смисъл  да  препращаме  единична  информация.  Ние  дотук  сме 

получили информация от 107 общини, те са 266. Така че да се праща 

по  три-четири  пъти  една  информация  според  мен  е  несериозен 

подход към въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това 

беше  отрицателен  вот.  Заповядайте,  госпожо  Ганчева,  за 

отрицателен вот.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против”, защото считам, 

че  тази  преписка,  така  както  беше  нейното  начало,  разгледахме 

заявление  за  достъп  до  обществена  информация,  препратихме  на 

основание  Закона  за  достъп  до  обществена  информация  до 

съответните общини. Всяка една община си излиза с решение и с 

информация.  Установихме,  както  е  и  съгласно  няколкото 

протоколни решения, които ние приехме в хода на преписките, че 

някой  път  информацията,  която  се  предоставя,  е  до  ЦИК  и 

припомням,  ние  приехме  с  протоколни решения да  препратим на 

заявителките. Считам, че ако препращаме само информация, която 

съдържа някаква информация за включените лица в Част втора, по 

отношение  на  тези  общини,  които  нямат  лица  в  Част  втора  от 

списъците, заявителките така или иначе ще останат без отговор.

А обобщаването по области,  което ние ще си направим по 

повод  това  заявление  за  достъп  до  обществена  информация,  ще 

спомогнем тази информация, както се събира в ЦИК, тя ще бъде за 

нуждите на ЦИК и вече ще бъде в архива, обобщаването по области, 
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което  евентуално  бихме  направили  след  като  приключат  всички 

преписки,  естествено  за  яснота  и  улеснение  с  оглед  това,  че 

заявителките бяха изследователи и доколкото се сещам, във връзка с 

проучване в Европа по повод България, аз също съм на мнение, че 

трябва да го пратим за тяхно улеснение. Но то според мен, колеги, е 

друг, отделен въпрос от самото разглеждане на преписките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Госпожо  Ганчева,  моля  продължете  с  другите  доклади. 

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам писмо с вх.  № 

ЦИК-07-101  от  18  юни  2018  г.  Това  е  писмо  от  Европейската 

комисия,  но  още  е  в  оригинал.  Преводът  се  очаква  на  19-ти,  за 

следващото  заседание  ще  ви  го  докладвам.  Към  момента  го 

докладвам само за сведение.

Колеги,  съгласувано  с  председателя  ви  предлагам 

информацията за предстоящата конференция в Литва, така както е 

съгласно  и  наши  предходни  протоколни  решения,  да  бъде 

препратена  на  „Информационно  обслужване”  за  сведение  и 

запознаване с тази покана с оглед темата за киберсигурността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

чухте предложението. 

Режим на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Цветозар Томов).

Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, докладвам ви 

разпределени писма, които са за сведение.

На първо място, вх. № ЦИК-00-541 от 18 юни 2018 г. Това е 

писмо от информационна агенция „Дейли прес”, с което молят да 
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бъдат включени в списъка на медиите, които отразяват работата на 

Централната  избирателна  комисия.  Считам,  че  няма  никакъв 

проблем, ще бъдат добавени в списъка.

Докладвам го за сведение.

На второ място ви докладвам вх.  № ЦИК-11-30 от 18 юни 

2018 г. писмо, получено по електронната поща от д-р Ялин Георги 

Кудан,  който ни пише с предложение да бъде издигната неговата 

кандидатура  за  бъдещи  избори,  като  твърди,  че  той  е  с  две 

изобретения  в  областта  на  енергетиката.  Има признания  както  от 

страна на Съединените американски щати, така и от председателя на 

Европейската комисия.

Докладвам ви го за сведение, тъй като то не е относимо, а и в 

момента няма избори.

И на трето място ви докладвам вх. № ЦИК-07-85/1/13 от 6 

юни  2018  г.  Това  е  писмо  по  електронната  поща,  което  е 

пристигнало  с  Бюлетина,  който  изпращат  от  Международния 

институт  за  мониторинг  на  демократичното  развитие  и 

парламентаризма във връзка с проведени избори както в Баку, така и 

в Молдова.

Също за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  ви, 

господин  Андреев.  Продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

господин Пенев. Заповядайте.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-07-94 от 12 юни 2018 г., както и постъпилия на 15 юни 2018 г. 

превод на това писмо. Писмото е постъпило по електронната поща 

на  Централната  избирателна  комисия  и  е  от  Международната 

фондация за избирателни системи. Писмото е във връзка с общия 

Регламент за защита на данните на Европейския съюз, който влезе в 

сила  на  25  май  2018  г.  Уведомяват  ни,  че  е  разработена  нова 

политика за защита на данните, както и  политика за поверителност 

на  уеб  сайтовете  с  информацията  за  това  как  се  използват 
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„бисквитките”  и  как  да  се  подобри  онлайн  работата  като 

потребители.

Към писмото е приложена и съответната Политика за защита 

на данните, за да можем да се запознаем с нея. За да можем обаче да 

продължим да получаваме съобщения по електронната поща от тази 

организация,  е  необходимо  да  потвърдим  абонамент  чрез 

потвърждаване  на  съответния  бутон за  абониране,  съдържащ се  в 

полученото електронно писмо.

Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  одобряваме 

продължаването на абонамента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Цветозар Томов).

Продължете, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви за сведение, че в 

Централната  избирателна  комисия  във  връзка  с  обявената 

обществена поръчка с предмет осигуряване на самолетни билети и 

хотелско  настаняване  (казвам  в  кратко  заглавието  на  предмета)  е 

постъпила с вх. № ЦИК-06-11 от 15 юни 2018 г. в 12,26 ч. оферта от 

един  кандидат.  За  съжаление  в  първоначално  обявения  срок  за 

подаване на оферти, който беше 15 юни 2018 г., 17,30 ч. е постъпила 

само  тази  оферта.  Поради  което  в  понеделник,  на  18  юни  е 

публикувана информация на страницата на профила на купувача за 

удължаване срока за подаване на оферти, който е удължен до 25 юни 

2018 г., тоест тази седмица в петък до 17,30 ч.

Моля  за  последващо  одобрение  на  публикуването  на  това 

съобщение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя Иванова, Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов).

 Благодаря. Следващ докладчик е госпожа Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми  колеги,  за  сведение  на 

днешното  заседание  ви  докладвам  вх.  № ЦИК-00-542  от  19  юни 

2018 г.  писмо  от  изпълнителния  директор  на  „Информационно 

обслужване”  с  приложени два  екземпляра подписани договори от 

тяхна страна за предоставяне на пространство за виртуални сървъри 

до  320  електронни  пощенски  кутии  в  домейна,  предоставяне  на 

услуги  по  защита  от  атаки  по  отношение  на  мрежовата 

инфраструктура.  Цената,  виждате,  е  същата  като  по  предишния 

договор.

Уведомяват ни, че на 23 юни изтича срокът на предишния 

договор от 2017 г.

Аз ви го докладвам за сведение. Предлагам да се предостави 

за  предварителен  финансов  контрол  на  госпожа  Манолова  и  на 

финансовия контрольор.

Уважаеми колеги,  във връзка  с  постъпили по електронната 

поща  заявления  по  обявата  ни  за  главен  специалист  домакин 

предната седмица взехме решение тази информация да се обобщи. 

Тя  е  публикувана  във  вътрешната  мрежа  в  папка  „Подбор  за 

домакин”. Извън тази папка има още един файл „Списък-обява за 

главен специалист”, откъдето се вижда къде има публикувана обява 

за тази длъжност и кога изтича срокът за подаване на документите, а 

това е 3 юли 2018 г. включително.

В  тази  връзка  с  оглед  на  това,  че  по  нашите  правила  и 

процедурата  за  подбор  по  документи  на  главен  специалист  и 

интервю сме предвидили тези документи да постъпват на хартиен 
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носител  в  Централната  избирателна  комисия.  С  оглед  и  на 

практиката, която имаме в ЦИК, е подготвено и едно проектописмо 

до  всеки  един по  електронната  поща да  бъде  уведомен,  че  за  да 

бъдат  редовно подадени  документите  за  участие  за  длъжността  е 

необходимо  да  се  спазят  условията  и  редът  за  тяхното  подаване 

съгласно обявлението.

Може би в това съобщение ние да посочим крайната дата, до 

която могат да бъдат подадени. Аз лично бих предложила да има и 

едно  изречение,  че  постъпили  по  електронната  поща  документи 

няма да бъдат разгледани в Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване това съобщение заедно с корекциите, 

направени от докладчика.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  спомняте  си, 

имахме  една  задача,  възложена  на  администрацията,  с  оглед 

проблемите, които имаме при поемане на ангажименти за участие в 

международни  форуми,  на  които  нашето  участие  е  задължително 

като  представители  на  държавата  тематично.  В  тези  случаи  сме 

срещали затруднения с Наредбата за командировките в страната и в 

чужбина и бяхме възложили на администрацията  да се работи по 

допълване на Приложение 1 с ведомствата, които имат право на по-

голям размер на командировъчни средства.

В тази връзка администрацията е предприела доста стъпки, 

има  готовност  включително  и  с  проект  на  нормативен  акт.  След 

допълнително проучване сред ведомствата с оглед необходимостта 

от  представяне  и  внасяне  на  тези  материали  от  член  на 

Министерския съвет и предварително съгласуване с министерствата, 
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колегите ни предлагат да изпратим едно писмо до Министерството 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Да ги 

уведомим  за  тази  необходимост  от  участие  на  Централната 

избирателна  комисия  във  форумите,  да  посочим  статута  на 

Централната  избирателна комисия,  за  да  стане ясно защо до този 

момент Комисията не е включена в приложението към наредбата, и 

да помолим за тяхното съдействие, с оглед на необходимостта, пак 

казвам, от внасяне на проекта на нормативен акт в Министерския 

съвет  от  член  на  Министерския  съвет  и  предварителното 

съгласуване с министерствата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов). 

Уважаеми  колеги, всъщност  предложението,  което  беше 

направено  на  микрофон,  беше  писмото  да  се  изпрати  до  главния 

секретар, но ние гласувахме с разбирането, че ще бъде до директора 

на дирекция „Правна”. Нали така, колеги? Благодаря.

Моля, продължете.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, докладна записка 

от госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-112 от 18 юни 2018 г.

Първо,  по  прилагането  на  Закона  за  противодействие  на 

корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно  придобито  имущество 

госпожа Манолова ни уведомява,  че в срока до 8  юни 2018 г. са 

подадени  всички  декларации  от  служителите,  които  следва  да 

подават такива декларации. Знаете, ние с наше протоколно решение 

одобрихме  публичния  регистър  и  длъжностното  лице,  което  ще 

отговаря по тези въпроси.
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Посочени е в докладната записка кои обстоятелства следва да 

бъдат публични. Предлага се към момента да одобрим приложения 

към  докладната  записка  попълнен  регистър  на  подадените  от 

служителите в администрацията на Комисията декларации, виждате 

как е посочен начинът на визуализиране. Освен това организацията 

и  реда  за  извършване  на  проверката  на  декларациите  и  за 

установяване на конфликт на интереси следва да бъдат уредени с 

наредба на Министерския съвет,  която към настоящия момент все 

още не е приета.

Да одобрим публичния регистър и публикуването на нашата 

страница в рубрика „Контакти”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария Бойкинова, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  уточнявам,  че  може  би 

следва  да  се  направи  подрубрика  „Декларации”,  за  да  бъдат 

публикувани там, така както е и практиката при други органи.

Напомням,  че  в  папка  „Покани”  има  постъпили  такива  за 

семинари и при проявен интерес за заявяване.

Докладвам ви едно  писмо вх.  № ЦИК-00-496-1  от  15  юни 

2018 г. от Централен държавен архив. Те ни изпращат за подпис два 

екземпляра  на  констативен  протокол  от  основна  проверка, 

извършена  от  представител  на  Централен  държавен  архив  в 

Централната избирателна комисия, и след подписване да се върне 

един екземпляр при тях.

Това, което искам да ви докладвам, знаете, че проверката е 

извършена  в  присъствието  на  госпожа  Манолова  -  директор  на 
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дирекция  „Администрация”,  и  тя  ще  подпише  като  участник  в 

проверката заедно с председателя. 

Това,  на което искам да обърна внимание,  е,  че ние бяхме 

съгласували  в  първата  точка  по  отношение  на  статута  на 

Централната  избирателна  комисия  в  окончателната  редакция  се 

забелязват някои неточности,  поради което предлагам те да бъдат 

коригирани.

Предлагам ви да уточним, че наистина в най-новата история 

на България Централна избирателна комисия има от произвеждането 

на  избори  за  Велико  Народно събрание  през  1990  г.  Да  посочим 

съответно  Указа  за  назначаване  на  Централната  избирателна 

комисия, указът е на президента/председателя на Републиката при 

действието  на Конституцията  от  1971 г.  Има и едно изменение с 

втори указ на президента и с това да приключим по отношение на 

тази първа комисия.

Да уточним, че до 2011 г.  за произвеждането на отделните 

избори е  назначавана,  съответно  избирана  Централна избирателна 

комисия от Президента, съответно от Народното събрание.

С  приемането  на  Кодекса  през  2011  г.  се  предвиди  една 

Централна избирателна комисия за произвеждане на всички избори 

и  референдуми  в  страната  с  петгодишен  мандат  за  членовете  на 

Централната  избирателна  комисия.  И  макар  наречена  постоянно 

действаща комисия, статутът се промени с изменение и допълнение 

през март 2013 г. и се обособи като юридическо лице ЦИК. Но едва 

с приемането на новия действащ Кодекс през 2014 г. Централната 

избирателна  комисия  напълно  придоби  статут  на  независим 

държавен  орган  с  постоянно  действаща  Централна  избирателна 

комисия. Мандатът на членовете е петгодишен.

Комисията  се  подпомага  от  администрация,  като  в  2013  г. 

беше  предвидено  тя  да  се  ръководи  от  главен  секретар.  При 

действието на Закона за администрацията (тези подробности няма да 

ги  запишем,  но  имат  отношение),  в  2014  г.  администрацията  е 

съставена  от  служители  по  трудово  правоотношение.  Законът 
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делегира  правомощието  за  определяне  на  реда,  структурата, 

организацията на работа на Централната избирателна комисия и на 

нейната администрация на ЦИК с правилник, който се обнародва в 

„Държавен вестник”. Такъв правилник е приет с Решение № 1489 от 

4 юни 2015 г. Това е действащият правилник, като е приет още в 

2014 г.

Администрацията, виждате в тази първа точка, вече коректно 

е посочена с какви звена разполага.

По  останалите  точки  аз  лично  нямам  бележки.  Беше 

предоставено  и  на  администрацията,  до  този  момент  не  съм 

уведомена те да имат бележки.

Посочени са  сроковете  с  бележки и  препоръки –  до  какъв 

срок  какви  документи  да  бъдат  изработени.  Нямам  споделени 

притеснения  от  тяхна  страна,  предполагам,  че  ще  се  справим  с 

предложението в тези срокове да изготвим и приемем съответните 

вътрешни актове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  подписването  на  този  протокол  с 

резервите, изложени в зала.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, докладна записка 

вх.  №  ЦИК-09-24-2  от  19  юни  2018  г.,  корекции  по  Годишния 

финансов  отчет  за  2017  г.  Както  видяхме  и  от  докладваното  в 

работен порядък от главния счетоводител госпожа Младенова, става 

дума за технически корекции, които следва да бъдат извършени и 

изпратени в Министерството на финансите, за което е изготвено и 

проектописмо.
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Приложени  са  корекциите,  така  както  са  направени. 

Предлагам  да  одобрим  и  да  изпратим  в  Министерството  на 

финансите корекциите в Годишния финансов отчет за 2017 г..

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вх. № ЦИК-09-114 от 18 юни 

2018  г.  -  докладна  записка  за  подновяване  на  удостоверение  за 

електронен подпис. Виждате, посочени са датите, на които изтича 

срокът  на  удостоверенията  за  електронни  подписи,  издадени  на 

госпожа Мусорлиева - заместник-председател, Йорданка Ганчева и 

Росица  Матева  –  членове  на  ЦИК,  и  Милена  Радославова  – 

юрисконсулт в дирекция „Администрация”.

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение  да  се 

подновят  удостоверенията  за  електронни  подписи  от 

„Информационно  обслужване”.  Общата  цена  за  четирите 

удостоверения е 192 лв. с ДДС. По бюджета има такива средства.

Моля за вашето одобрение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев,   Севинч Солакова,  

Цветозар Томов); против – 1 (Мария Мусорлиева).
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, не ви докладвам по входящи 

номера заявленията по електронната поща, защото те са включени в 

обобщената справка от госпожа Богданова.

Една докладна записка вх. № ЦИК-09-113 от 18 юни 2018 г. 

за  събиране на оферти за канцеларски материали,  тонери и други 

средства.  Списъкът  е  приложен  към  докладната  записка,  има 

контролен лист за предварителен контрол.

Прегледах  списъка,  аз  лично  не  съм  на  мнение,  че  е 

направено проучване и в Централната избирателна комисия. Нямаме 

спешност на въпроса. Докладвам ви го за сведение, за да може да се 

извърши  и  допълнително  проучване  с  оглед  и  на  това  какво  е 

необходимо, както и да се прецени колко са средствата, разходвани 

до този момент по този параграф за такъв предмет, какви договори 

са сключени, какви възможности имаме до края на годината.

За сведение.

Докладвам ви вх. № ЦИК-04-30 от 15 юни 2018 г. едно писмо 

от  заместник-министър  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството  с  предложение  по  въпроса  за  решаване  на 

проблема със сграда за Централната избирателна комисия. Виждате 

писмото,  на  този  етап  конкретното  предложение  е  резиденция 

„Банкя”.

Докладвам ви за сведение писмото. Моля да се запознаете. 

Предлагам да се възложи на госпожа Манолова да се предприемат 

съответни  действия  за  извършване  на  необходимите  действия, 

включително от ведомствата, които изразиха готовност да осигурят 

експертна помощ, по същия начин да се предвиди – заедно да се 

огледа сградата и да се прецени възможността за настаняване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

обсъдихме  в  оперативен  порядък  всички  действия,  които 

предприемаме  и  продължаваме  да  предприемаме  по  повод 

осигуряване на сграда.

Моля, госпожо Солакова, продължете с другите си доклади.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа е публикувана докладна записка вх. № ЦИК-09-116 от 18 юни 

2018  г.  Госпожа  Манолова  при  спазване  на  изискванията  за 

правилата  за  оценяване  на  изпълнението  на  задълженията  на 

служителите от администрацията за периода 1 април 2018 г. до 31 

май 2018 г. е извършила оценки на колегите от администрацията, а 

госпожа Алексиева е представила своите оценки за изпълнение на 

работата от Красимира Манолова - директор на дирекция, Николай 

Желязков  в  качеството  на  изпълняващ  длъжността  финансов 

контрольор, както и за Иван Владимиров, асистент на председателя.

Виждате  приложените  оценки.  В  случая  заедно  с  тази 

докладна записка госпожа Манолова ни уведомява, че за периода 1 

април  2018  г.  до  31  май  2018  г.  имаме  сключени  договори  с 

новоназначени  служители  в  администрацията  на  Централната 

избирателна  комисия,  а  именно  главен  счетоводител  госпожа 

Гергана  Младенова,  счетоводител  госпожа  Валерия  Бончева,  и 

финансов контрольор госпожа Петранка Семерджиева.

За този период при спазване на изискванията на Правилата 

госпожа Гергана Младенова подлежи на оценяване, а служителите 

по т. 2 и 3 не подлежат на оценяване по тези правила с оглед на 

отработеното време по трудов договор.

Наред с това тя обръща внимание, че тези служители бяха 

ангажирани  по  граждански  договор  в  един тежък  за  Централната 

избирателна  комисия  момент  по  изпълнение  на  важни  дейности, 

свързани със счетоводството, и изготвянето на Годишния финансов 

отчет за 2017 г.

С  оглед  на  това,  че  госпожа  Манолова  има  поглед  върху 

тяхната работа и по граждански договор, както и за времето, макар и 

по-малко и неподлежащо на оценяване,  нейната оценка за тяхната 

работа е сериозно висока. И в този смисъл тя предлага по преценка 

на Централната избирателна комисия да може да се предвиди и да се 

вземе решение за тяхното награждаване.
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Уважаеми  колеги,  ние  имахме  възможност  на  работно 

заседание на Работна група 1.2. да обсъдим въпросите, свързани с 

оценките,  както  и  с  направените  предложения.  Отчитайки  в  това 

време  обема  на  работа  в  Централната  избирателна  комисия, 

произвеждането на частични избори за кметове на кметства и на две 

общини,  участието на администрацията при изпълнението на тези 

функции и подпомагането на дейността на Централната избирателна 

комисия,  както  и  свободните  средства  по  справка  от  госпожа 

Младенова към 18 юни 2018 г. и разчетите, които тя е направила, 

включително до края на годината по изпълнението на бюджета на 

Централната  избирателна  комисия,  предлагам  да  одобрим  така 

изготвените  и  представени  оценки  на  служителите  от 

администрацията на Централната избирателна комисия. 

Да  възложим  на  госпожа  Манолова  да  продължава  да 

контролира всички от администрацията,  но да  следи много добре 

работата на служителите в счетоводството и финансов контрольор, 

за които тя е дала начална висока оценка, за да може този въпрос да 

се обсъди следващия месец. Ако, разбира се, това е тенденция при 

изпълнението на техните задължения.

Да  одобрим размерите  на  допълнителните  възнаграждения, 

така както са представени във вътрешната мрежа, на членовете на 

Централната  избирателна  комисия,  на  госпожа  Манолова  и  на 

служителите  в  администрацията  към  Централната  избирателна 

комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване всички направени предложения.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,    Емануил  Христов,    Ивайло  

Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова,  Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова, Цветозар Томов); против – 1 (Ивайло Ивков).

Продължете, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както уточнихме, 

справката  с  размерите  на  възнагражденията  е  публикувана  в 

окончателна редакция във вътрешната мрежа.

Наред  с  това  искам  да  изкажа  своите  впечатления  по 

оценките, ще си позволя само частично този път.

Забелязвам  като  тенденция  ниски  оценки  на  някои  от 

служителите в  администрацията.  До  този момент  на  мен не  ми е 

известно в Централната избирателна комисия да е представен анализ 

и  виждането  на  директора  на  дирекция  „Администрация”  по 

отношение на причините, които водят до тези ниски оценки. Нямам 

информация и мисля че и в Централната избирателна комисия не е 

представена  информация  за  предприети  мерки  от  страна  на 

директора.

Предлагам да гласуваме да възложим на госпожа Манолова 

тя  да  извърши такъв  анализ-преценка  и  да  предложи съответните 

мерки за подобряването на работата. Защото не може да продължава 

да  бъде  незадоволително  изпълнението  на  задачите  от  страна  на 

някои служители и да не са предприети мерки до този момент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, лека корекция – за лицата с по-ниски резултати.

Подлагам на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (  Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Катя Иванова, Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  

Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов);  

против  –  5 (Александър  Андреев,  Владимир  Пенев,  Камелия  

Нейкова, Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова).

Благодаря.  Заповядайте,  за  отрицателен  вот,  госпожо 

Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Считам,  че  директорът  на 

дирекцията  си  върши  работата  така  както  трябва  и  повече  от 

задоволително.  Няма  оценки,  които  да  са  ниски.  Смятам,  че  при 

поискване от него на обяснение – такова аз лично писмено не съм 
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виждала да му е искано – би могъл да аргументира веднага своите 

оценки.

Отделно считам, независимо че някои колеги смятат, че това 

е популилизъм, категорично този, който ме познава,  знае,  че не е 

популизъм, смятам, че нашата администрация, толкова мъничка, не 

знам дали има вече и дванадесет човека, е изключителна. Всеки един 

от тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Втори отрицателен вот- заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Гласувах „против”, тъй като считам, 

че няма нужда от специално решение да се възлагат задачи, които са 

част  от  длъжностната  характеристика  на  лицето,  и  имам 

впечатление, че тя е предприела съответните действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Ще върнем отново на докладите на госпожа Солакова, сега 

давам  думата  на  госпожа  Сидерова.  Упълномощавам  госпожа 

Мусорлиева да води.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  ще  ви  докладвам  няколко 

писма от общини във връзка с наше писмо МИ-06-297. Във всички 

тези  писма  има включени необходимите  данни дали има  вписани 

или няма вписани лица в  Част  втора в  избирателните списъци за 

местни избори и за избори за Европарламент. Във всички тези писма 

кметовете са отговорили, че има данни само за изборите в 2014 г. и 

2015 г., тъй като останалите материали са архивирани. Кметовете са 

изпратили информация и на двете заявителки. 

Това са писмо вх.  № МИ-06-299/105 от 15 юни 2018 г.  от 

кмета на община Левски, област Плевен; № 100 от 14 юни 2018 г. от 

кмета на община Видин; № 102 от 14 юни от кмета на Ветово,  в 

което освен всичката информация и предприетите действия има и 

информация с отговорите на поставените въпроси; № МИ-103 от 15 

юни от  кмета  на  община  Завет,  област  Разград,  в  което  също се 

съдържат отговори; и № 104 от 15 юни от кмета на община Правец с 

необходимите отговори.
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Постъпило  е  и  писмо вх.  № МИ-06-299-101  от  14  юни от 

кмета  на  община  Върбица,  който  ни  уведомява,  че  са  отворили 

помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за Европейски парламент от 2014 г., но няма необходимата 

информация  дали  има  вписани  граждани  в  Част  втора  в 

избирателните списъци в 2014 г.

Всички тези писма са за сведение и ви предлагам да бъдат 

предадени за администрирани в деловодството от господин Пенев 

съгласно нашето решение.

Също за сведение ви предлагам вх. № ЦИК-04-01-35 от 7 юни 

и  от  18  юни  превод.  Пристигнал  е  докладът  на  ОССЕ  относно 

произведените избори за президент на Руската федерация на 18 март 

2018 г., на които ние имахме наблюдатели, със съответните изводи и 

препоръки, които са качени в моята папка. Изводите и препоръките 

почти съвпадат и с нашето наблюдение, по което вие вече получихте 

доклади. А можете да се запознаете с доклада на ОССЕ, качен в моя 

папка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  само  да  ви  кажа,  че  госпожа  Сидерова  в  последния  си 

доклад  всъщност  докладва  нова  точка,  включена  по  нейно 

предложение, 1а. Това е по точка 1а.

А сега се връщаме на точка 1 с доклада на господин Томов.

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

писмо,  получено  от  Международния  център  за  парламентарни 

изследвания. Писмото е с вх. № ЦИК-07-99 от 18 юни 2018 г., това 

всъщност  е  преводът  на  писмото.  Отделно  от  15  юни  със  същия 

номер е оригиналът на английски език.

Международният  център  за  парламентарни  изследвания 

информира, че са отворени номинациите за Шестите международни 

изборни награди,  които,  както знаем,  се дават  ежегодно.  Няма да 

чета цялото писмо, който желае, може да се информира, има го във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали.
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По-важното  е  да  кажа,  че  номинации  могат  да  бъдат 

приемани  до  края  на  м.  юли,  до  31  юли.  В  писмото  е  оставен 

телефон и електронен адрес, на който това може да бъде направено.

Докладвам това писмо за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз имам 

предложение да препратим това писмо и до нашия Обществен съвет.

Подлагам на гласуване това предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария 

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Румен  Цачев,   Севинч  Солакова,  

Цветозар  Томов);  против  – 3 (Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  

Мартин Райков).

Благодаря.

Заповядайте,  госпожо  Солакова,  последен  доклад  по  точка 

първа.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново представям 

на вашето внимание писмо вх. № ЦИК-00-504/2 от 13 юни 2018 г. То 

е  свързано  с  предишно  писмо  от  май  месец  за  извършване  на 

инвентаризация  на  информационни  и  комуникационни 

инфраструктури  в  администрациите.  В  тази  връзка,  знаете,  че 

господин  Веселина  Тихолова  предостави  на  вниманието  на 

Централната избирателна комисия информация с вх. № ЦИК-09-109 

от 13 юни, вх. № ЦИК-09-107 от 12 юни 2018 г., тях ги разгледахме.

Получихме  писмо,  с  което  ни  предоставиха  данни  за  име, 

парола  за  достъп  до  тази  уеб  базирана  система  за  подаване  на 

информацията  за  администрациите.  Определихме  преди  това  с 

протоколно  решение  госпожа  Тихолова  да  бъде  служителят  от 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  който  ще 

отговаря по тези въпроси и ще въвежда данните. Имаме протоколно 

решение, с което възложихме да се изготви информацията, която ще 

се  подава,  и  тя  да  се  представи  на  вниманието  на  Централната 
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избирателна комисия в такъв срок, че да има възможност спокойно 

да се запознае преди одобрение за изпращане.

С  оглед  на  писмо  от  13  юни,  което  аз  по-подробно  ви 

докладвах,  искането  от  страна  на  председателя  на  Държавната 

агенция  „Електронно  управление”  е  Централната  избирателна 

комисия  да  въведе  информация  в  Интегрираната  информационна 

система на държавната администрация „Адресен регистър”, който се 

води на страницата на Министерския съвет.

В  тази  връзка  възложихме  задача  на  администрацията  да 

изрази становище по така представеното искане във връзка с цялата 

документация, свързана с инвентаризацията на ИКТ ресурсите.

Представено становище вх. № ЦИК-09-115 от 18 юни 2018 г. 

от  главен  юрисконсулт  Николай  Желязков,  който  по  повод  на 

постъпилите - две писма е посочил той, но е имал предвид и цялата 

преписка  –  в  общи  линии  изводът  по  това  изложение  е,  че 

председателят  на  Държавната  агенция  „Електронно  управление” 

може да поиска и да получи от ЦИК информацията по негово писмо 

с  входящ  номер  от  22  май  2018  г.  и  че  по  смисъла  на 

Административно-процесуалния  кодекс  с  оглед  на  легалната 

дефиниция  Централната  избирателна  комисия  е  административен 

орган.

Както  виждате,  това  становище не  обхваща писмото от  13 

юни  по  отношение  на  предоставянето  на  информация  в 

Интегрираната  информационна  система  за  държавната 

администрация.  Там  се  намира  информация  за  всички 

административни органи в рамките на изпълнителната  власт.  Има 

отделна рубрика за административните органи, които подлежат на 

отчет пред Народното събрание. В този смисъл за тях вече има и 

подадена  информация.  Видно  и  от  самото  писмо  на  Държавната 

агенция  „Електронно  управление”  само  някои  от  органите  не  са 

подали информация за себе си, най-вероятно считайки, че те не са 

част  от  тази  Интегрирана  информационна  система  за  държавната 

администрация.
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Колеги, аз  ви предлагам да помислим в насока да уведомим 

за становището, ако го споделяте,  като становище на Централната 

избирателна  комисия,  че  с  оглед  и  на  историческа  справка  по 

отношение  на  статута  на  Централната  избирателна  комисия,  а 

именно  при  създаването  й  като  юридическо  лице  през  2013  г. 

дейността на Централната избирателна комисия се подпомагаше от 

администрация,  чиято  структура  и  организация  се  определяха  с 

правилник  при  прилагането  на  Закона  за  администрацията, 

доколкото в Кодекса не беше предвидено друго. С оглед на визията 

и идеята за мястото и ролята на Централната избирателна комисия, 

която е призвана да осъществява основните конституционни начала, 

посочени  свързани  с  главни  политически  и  граждански  права  по 

провеждането на законосъобразни, честни и демократични избори, 

референдуми в страната,  да създава условия за доверие на цялото 

общество към органите, които се избират и които се конституират и 

за  които  определено  задължение  и  отговорност  има  Централната 

избирателна  комисия  –  това  се  отчита  и  в  рамките  на 

конституционни решения,  макар  и  в  мотивите на  тези  решения – 

законодателят с приемането на Кодекса през 2014 г.  предвиди, че 

Централната  избирателна  комисия  като  постоянно  действащ 

независим  държавен  орган  се  подпомага  от  администрация. 

Служителите в администрацията са по трудово правоотношение. По 

отношение  на  администрацията  на  Централната  избирателна 

комисия Законът за администрацията е неприложим.

В тази връзка искам само няколко от разпоредбите на Закона 

за администрацията да ви посоча, за да можем да бъдем абсолютно 

убедени,  че  сме  извън  приложното  поле  на  Закона  за 

администрацията.  Като  закон,  който  урежда  правомощията  на 

органите на изпълнителната власт, структурата и организацията на 

дейността на тяхната администрация, Законът за администрацията се 

прилага и доколкото не е установено друго в специалните закони, и 

за  администрацията  на  другите  органи  на  държавна  власт, 

предвидени  в  Конституцията,  и  за  органите  на  местното 
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самоуправление.  В  чл.  34,  35,  36  и  следващи се  определя  кои  са 

административните  органи.  Администрацията  на  изпълнителната 

власт  обхваща  администрацията  на  Министерския  съвет, 

министерства,  държавни  агенции,  администрации  на  държавни 

комисии,  изпълнителни  агенции  и  т.н.,  които  имат  функции  във 

връзка  с  осъществяването  на  изпълнителната  власт.  Конкретно 

централната администрация на изпълнителната власт е посочена и в 

чл. 38.

В този смисъл аз лично ви предлагам да изпратим едно писмо 

и  да  посочим,  че  Централната  избирателна  комисия  и  нейната 

администрация  не  попадат  в  приложното  поле  на  Закона  за 

администрацията.  Да  посочим  мотивите  за  тези  съображения, 

включително  и  с  този  исторически  преглед,  който  направих.  Да 

посочим,  че  служителите  в  администрацията  са  по  трудово 

правоотношение. Ние не попадаме и в кръга на органите, които се 

отчитат пред Народното събрание. Докладите, които са предвидени 

в чл. 57, ал. 1, т. 47 от Изборния кодекс, представляват анализ на 

произведени  избори  и  може  да  съдържат  предложения  за 

усъвършенстване на изборното законодателство.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия няма 

задължение  да  предоставя  информация  за  Административния 

регистър по чл. 61 от Закона за администрацията към Министерския 

съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18  (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  

Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря. Моля да продължите.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, по отношение на 

инвентаризацията на инфраструктурата с оглед на необходимостта 

Централната  избирателна  комисия  да  има  съвместимост  за 

достъпване на тази информация, която ще се изгради в рамките на 

държавата, в тази връзка задачата за администрацията продължава 

да  стои.  Да  се  изготви  съответно  информацията,  която  ще  бъде 

предоставено от госпожа Тихолова като упълномощено длъжностно 

лице на вниманието на Централната избирателна комисия в такъв 

срок, в който ЦИК да има възможност да се запознае, да одобри и да 

се изпрати, разбира се, там, където е необходимо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка първа от дневния 

ред, както вече казах, и точка 1а от дневния ред беше изчерпана.

Преминаваме  към  точка 1б  –  доклади относно  искания  за 

отваряне на запечатани помещения. Заповядайте, господин Христов.

Точка  1б.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на 

запечатани помещения.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 

Колеги, получили сме писмо от кмета на община Добричка с молба 

да разрешим отварянето на запечатано архивно помещение, в което 

се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори 

за народни представители от 5 октомври 2014 г. и от националния 

референдум на 27 януари 2013 г. с цел архивиране и унищожаване 

на книжата и материалите от произведените избори. Не пише дали в 

това помещение има и други книжа и материали. 

В  проекта,  който  съм  подготвил  (има  го  във  вътрешната 

мрежа  в  папката  с  моите  инициали),  предлагам  Централната 

избирателна  комисия  да  разреши на  община  Добричка  да  отвори 

помещението, за да предаде книжата и материалите от националния 

референдум в 2013 г.  и  от изборите за  народни представители от 

2014 г. на „Държавен архив”, като изрично в решението посочвам, 

че за книжа и материали от други избори, различни от тези, които се 
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предават в архива и за които срокът е пет години от произвеждането 

на избори, да бъдат спазени изискванията на наше Решение № 4387 

от 2 март 2017 г., както и след извършване на съответните действия 

да  бъдат  изпратени  на  Централната  избирателна  комисия 

заповедите, протоколите и другата необходима информация за ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря, господин Христов.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Уважаеми колеги, това е Решение № 5088-НС.

Уважаеми колеги,  изчерпихме и  точка  1б,  продължаваме  с 

точка втора –  доклад във връзка с наблюдение на произведените 

избори  в  Република  Корея.  Заповядайте,  господин  Андреев  и 

госпожо Нейкова.

Точка 2. Доклад във връзка с наблюдение на произведените в 

Република Корея избори.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  съвсем 

накратко бихме искали да ви запознаем с проведеното наблюдение 

на общите местни избори в Корея, които бяха на 13 юни 2018 г. и за 

които  бяхме  изпратени  от  страна  на  Централната  избирателна 

комисия аз и колегата Нейкова.

Във  вътрешната  мрежа  сме  качили  съвсем  кратко,  сбито, 

снимки  от  проведените  избори,  както  и  една  малка  презентация, 

която включва отделните моменти от изборния ден в групата, към 

която  ние бяхме  включили,  а  именно Група  4,  в  която  участваха 

държави  от  Европа  и  Грузия:  Албания,  Хърватска,  България, 
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Румъния  и  колегите  от  Грузия.  Бяха  шест  или  седем  групи,  в 

зависимост  от  различните  държави,  като  за  наблюдение  бяха 

поканени  25  държави,  почти  от  всички  държави  бяха  по  двама 

представители, имаше само някои с по-малък или по-голям брой.

В  рамките  на  програмата,  която  беше  осигурена  за 

наблюдателите, имахме предварителна конференция, на която бяха 

представени основни моменти както от изборите в Корея, така и от 

практиките  в  отделните  държави.  Това  включваше  преди  всичко 

осигуряването  на  участието  на  малцинствата  и  на  хората  с 

увреждания,  кибератаките,  при което имаше участие включително 

на  представител  от  страна  на  фейсбук,  който  да  даде  тяхното 

виждане  как  може  да  се  гарантират  срещу  фалшивите  новини  и 

други  панели.  Но основното  бяха  тези,  както  и  осигуряването  на 

демократичните избори.

Отделно  от  това  в  рамките  на  програмата  беше  дадена 

възможността  да  видим как  става  така  нареченото  предварително 

гласуване,  което се провежда до три дни преди изборния ден и с 

което  граждани  на  Корея,  които  в  момента  не  се  намират  на 

постоянния  си  адрес  и  няма  да  се  намират  в  изборния  ден  в 

общината  по постоянния адрес,  могат  да  гласуват  предварително, 

като след легитимирането си с личната карта и биометричните данни 

им се разпечатва бюлетината за тяхната община, съответно област. 

Гласуваше  се  на  три  нива:  за  област,  за  община  и  общински 

съветници и за кметове в съответните райони. И на последно място, 

това бяха и служителите в рамките на настоятелства за училища и 

др., което е допълнителното гласуване.

Гласуваха със  седем бюлетини общо в тези избори,  като в 

Корея гласуването е задължително.

Ще  видите  в  снимките,  които  сме  качили,  как  става  това 

гласуване.  Бюлетините  се  слагат  в  плик,  избирателят  влиза  в 

изборната секция. В изборните секции няма същинска комисия, така 

както е в България, а са служители на администрацията на общината. 
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Самите  секции  се  намират  винаги  в  административни  сгради. 

Секцията, която ние посетихме, беше в един информационен център.

Цялата операция е следната: сканира се личната карта, дават 

се биометричните данни, избирателят се подписва; междувременно 

на  основата  на  сканираната  карта  се  разпечатват  бюлетините  за 

неговата  община  по  постоянен  адрес,  с  които  той  ще  гласува; 

предоставя му се пликът; гласува за съответните видове избори; след 

което слага бюлетините в плика, запечатва го и го пуска в урната. А 

избирателните  кутии  от  предварителното  гласуване  се  отварят  в 

изборния  ден  след  приключването  на  гласуването  на  останалите 

граждани.

В  тези  секции  за  предварително  гласуване  биха  могли  да 

гласуват и избиратели, които са си по постоянния си адрес, но няма 

да могат да гласуват в изборния ден. В случая обаче те гласуват без 

плик,  с  плик  се  гласува  само  от  тези,  за  които  ще  се  изпращат 

бюлетините в мястото постоянен адрес на избирателите.

Това, което е интересно да се каже, е, че при тях гласуването 

става  с  печатче  (показва),  което  ние  донесохме.  То  се  слага  в 

кабината за гласуване.

На второ място, и при тях практиката е да се използва такава 

линийка, с която да се издирва лицето по списъка. И хубавото е, че 

той може да сложи отпечатък от пръста или да се разпише, тоест има 

дадена  възможност  за  двете.  Изписано  е  номер  по  ред,  имената, 

адресът, съответно номерът, в който се намира в секцията.

В  деня  на  изборите,  който  е  обявен  за  13  юни,  само 

избирателите  по  постоянен  адрес  могат  да  гласуват.  Не  могат  да 

бъдат дописвани други. По постоянен адрес гласуват без пликове, 

тоест бюлетините си ги пускат и бюлетините са разпечатани. Не се 

разпечатват  в  момента,  а  се  търсят  по избирателния  списък,  след 

като се разпишат, им се дават бюлетините, те гласуват и ги пускат в 

избирателната  кутия.  Различното  е,  че  при  предварителното 

гласуване  имаме  и  тези  биометрични  данни.  Обясниха,  че  не  се 

ползват  при  нормалното  гласуване,  защото  секциите  са  много 
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повече, те са приблизително около 30 хиляди секции в цяла Корея, а 

машинките, които те имат, не са достатъчни, за да могат да покрият 

всички секции. При тях избирателите, включени в една секция, са 

много повече от нас. При нас максималният брой е 1000, а при тях са 

3000 избиратели.

Ще видите  схемата  на  организация.  Тя е  много интересна. 

Бюлетините са разделени на две. Избирателят влиза, проверяват го в 

списъка, разписва се, след което отива и получава четири бюлетини, 

гласува,  пуска  ги  в  едната  урна.  Оттам  се  премества  при  други 

членове на  комисията,  там му дават  другите  три,  гласува отново, 

пуска ги в друга урна, след което излиза. По този начин целият този 

поток се покрива и няма струпване или невъзможност да се гласува. 

Учуди  ни,  че  такъв  голям  брой  избиратели  са  включени  в  една 

секция,  три хиляди души, ние за  хиляда се  оплакваме,  че  трудно 

биха могли да гласуват.

След приключването на изборния ден секцията се събира за 

15 минути.  Защо? Защото при тях броенето става в преброителен 

център. Преброителният център е също интересно организиран, вие 

ще го видите както в нашите снимки, така и в снимките на колегите, 

които  бяха  на  обучение  в  Корея  по  същото  време,  но  и  те 

наблюдаваха изборите в изборния ден. Има три групи хора: едните 

сортират бюлетините по видове, след което ги групират в кочани по 

100;  има  втора  група,  която  брои  бюлетините,  които  вече  са 

разпределени,  с  преброителни  машини,  които  са  включени  в 

компютър.  Преброителната  машина  е  доста  по-различна  от  това, 

което ние тук като експеримент бяхме правили, тя е като машина за 

броене  и  сортиране  на  пари,  като  разпределя  в  зависимост  от 

печатчето  къде  е  сложено.  Едновременно  с  това  обаче  при 

преминаването  се  сканира  бюлетината  в  компютъра.  Там,  където 

има нещо, което не е отчетено или преброено правилно, го сортира в 

отделна  групичка  в  машината  и  то  се  проверява  допълнително. 

Останалото  е  компютърът  принтира  резултата,  тоест  те  вадят 

направо протокол с резултатите.
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Това са хората, които броят бюлетините от предварителното 

гласуване. Тоест те вадят бюлетините от плика, сортират ги и след 

това  ги  дават  на  броячните  машини,  за  да  могат  да  ги  преброят. 

Отгоре  на  един  подиум  седи  комисията,  която  отговаря  за 

преброителния  център.  Тя  освен  че  организира  работата,  взима  и 

решенията,  тогава  когато  не  е  ясно  дали  една  бюлетина  е 

действителна  или  недействителна  или  вотът  не  може  да  бъде 

определен. Тоест те взимат окончателното решение в тази насока.

Броеното продължава приблизително ден и половина до два 

дена,  когато  вадят  вече  окончателните  резултати.  Защото  тези 

центрове обслужват доста голям район с много секции.

В  рамките  на  предизборната  кампания  това,  което  е 

интересно,  ще  видите  в  снимките,  как  поставят  плакатите  по 

улиците. Това са едни транспаранти, които са закачени или между 

две дървета или на съответните определени места, но това най-вече 

са места, които са близко до светофари, на кръстовища. Няма лепене 

на  материали  по  стени.  След  това  ангажимент  на  общината  е 

снемането на предизборните материали. Но това става лесно, защото 

се откачат и всичко се прибира.

Това,  което  забелязахме  в  тези  предизборни  материали,  че 

освен снимките и някакви лозунги, има включително ползването и 

на снимки с деца – нещо, което при нас го няма. Примерно един от 

кандидатите под номер две беше гушнал едно дете като снимка в 

предизборната кампания.

Отделно  от  това  има  хора,  които  са  наети  и  които  носят 

материалите,  закачени  на  тях,  или  има  камиончета  с  открита 

платформа  и  на  нея  се  агитира  за  съответен  кандидат.  Може 

камиончето  да  върви  и  самият  кандидат  да  отправя  някакви 

послания  към  избирателите.  Или  пък  има  цял  щаб,  който  води 

кампанията. 

Нямат  ден  за  размисъл,  тоест  предизборната  кампания  се 

води в деня преди изборите. В самия изборен ден не може да се води 

такава кампания.
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Нямат  машинно  гласуване,  нямат  електронно  гласуване, 

независимо  че  като  страна  са  много  напред  като  технологично 

обезпечаване  на  изборния  процес.  Това,  което  те  имат  като 

електронно гласуване,  казаха  ни в  последния ден,  е  във  връзка  с 

провеждането  на  вътрешни  избори  и  в  рамките  на  гласуването  в 

Народното  събрание.  Единствено  там  имат  такова  електронно 

гласуване,  във  всички  останали  случаи  считат,  че  гласуването  с 

такива техники не може да обезпечи доверието в процеса. Само в 

парламента и във вътрешни избори. Гласуването не е дистанционно, 

то е с карти, имат монитори.

Отделно  от  това  те  имат  така  наречените  вътрешни 

гласувания,  тоест  гласуване  в  рамките  на  организации,  които  да 

проведат гласуването при тях. В някои държави, както например в 

Латинска Америка, тяхната ЦИК задължително провежда изборите в 

партиите за органи, тук също биха могли да бъдат помолени и те 

провеждат такива избори и такива гласувания.

Това е, което аз мога да кажа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Нейкова.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Аз  само  накратко  ще  допълня 

колегата Андреев, че преди началото на изборния ден бюлетините са 

получени  в  кашони.  Седемте  бюлетини  са  в  различен  цвят  в 

зависимост  от  вида  избор  и  комисията  подпечатва  всяка  една 

бюлетини  преди  да  започне  изборният  ден.  Техните  бюлетини  в 

долния десен ъгъл също имат номерче,  подобно на нашите.  Те го 

отрязват  и  го  поставят  в  специална  кутия,  но  при  подаване  на 

бюлетината на избирателя. 

Всъщност  при  тях  изборният  календар  е  по-различен  от 

нашия.  Например  регистрацията  на  кандидатите  е  само  два  дни. 

Предизборната  им  кампания  е  от  31  май  до  12  юни,  тоест  две 

седмици. След приключване на изборите в рамките на два месеца се 

връща изборният депозит за участие в изборите. Изборният депозит 

се внася от самите кандидати и в зависимост от това за какво си 
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кандидат и размерът е различен. Най-висок е изборният депозит на 

тези кандидати, които са кандидати за кмет или губернатор, което е 

подобно  на  нашите  областни  управители.  Той  е  в  размер  на  45 

хиляди долара. Останалите се в по-нисък размер.

Интересното при тях е, че например за национални избори, 

тъй като се работи по въпроса жените да навлизат в политическия 

живот повече, в техния парламент например има 52 жени. Но при 

избори по пропорционалната система имат правило всяко нечетно 

място в кандидатската листа да е заето от жена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Само  още  нещо  да  добавя. 

Интересното  е,  че  обучението  защо  трябва  да  се  правят  избори, 

започва  още  от  детските  години  -  какво  значат  избори,  защо  са 

важни. Не е някаква политическа агитация, а просто самият процес 

на избори. Направено е под много интересна форма, като анимация, 

която е от този вид. Примерно сюжетът е гласуването и избирането в 

училище за представители на децата. Тоест как трябва да се проведе, 

какво  трябва  да  бъде.  Което  развива  де  факто  и  гражданското 

обучение и гражданските принципи, значението на изборите в едно 

общество и какво те биха помогнали. По този начин и нагласата на 

хората е съвсем различна. Тоест от училище тръгваме, за да можем 

да стигнем вече не само до повишаване на активност. Взехме една 

такава  книжка,  защото  е  много  интересна  и  ние  бихме  могли  да 

мислим в рамките на едно такова нещо, дори и за по-големи.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Само едно изречение, че пропуснах 

да  кажа.  В  Националната  избирателна  комисия  на  Корея  има 

информационен център, в който се извършва видеонаблюдение във 

всички избирателни секции какво се случва по време на изборния 

процес. По снимките ще видите видеостената.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря. Колеги, ще се запознаем с материала. Ще има още един 

доклад след малко за Корея.
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Връщаме за допълнение една преписка на госпожа Солакова 

и преминаваме към точка „Разни”.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Предлагам  в  програмата  на 

Министерството  на  образованието  и  науката,  колеги,  да  влезе 

изрично  програма  за  обучение  на  учениците  по  отношение  на 

техните основни граждански и политически права. Така се възпитава 

нация  и  така  се  гарантира  информиран  избор,  честни  и 

демократични избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова. С оглед изказването на господин Андреев и на 

госпожа Солакова, колеги, само припомням, че в задачите, които ние 

сме си разписали за настоящата година, има и провеждане на среща 

с Министерството на образованието и науката,  на която среща би 

било добре да поставим тези въпроси.

Моля, госпожо Солакова, по предходна преписка.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не с министерството, а с министъра, 

госпожо председател.

Уважаеми колеги,  по отношение на констативния протокол 

до  Централен  държавен  архив  получих  от  администрацията,  от 

госпожа  Богданова,  че  по  т.  3,  тъй  като  са  отразили,  че  не  бе 

предоставена информация, тя е извършила проверка. Става въпрос 

за  11546  документа,  които  са  регистрирани  в  деловодството  на 

Централната избирателна комисия и ние бихме и това да посочим, за 

да няма точка, в която да не е предоставена информацията. Може би 

тя закъсня с тази справка и бележките си, тъй като, аз съм свидетел, 

на  нея  много  късно  беше  възложена  задачата  от  директора  на 

дирекцията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

гласуваме допълване на информацията.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
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Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна 

Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  точка  „Разни”.  Първи 

докладчици  по  точка  „Разни”  са  госпожа  Ганчева  и  госпожа 

Стефанова. Заповядайте.

Точка 3. Разни.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще ви докладваме накратко 

за обучението, на което ни дадохте възможността да присъстваме в 

Южна  Корея,  организирано  от  A-WEB.  Благодаря  за  тази 

възможност.

Ние  с  госпожа  Стефанова  успешно  го  приключихме  и 

получихме сертификати от A-WEB за преминало обучение.

Както знаете, обучението беше с акцент използване на новите 

технологии при произвеждане на изборите, но то беше съчетано и с 

наблюдение на седмите местни избори в Южна Корея. Няма да се 

спираме отново да преповтаряме нещата, които колегите, които бяха 

в Корея като наблюдатели, аз само ще си позволя тук да допълня 

колегата  Андреев,  защото  на  мен  най-голямо  впечатление  ми 

направи,  че  членовете  на  секционните  избирателни  комисии  са 

предимно учители и  държавни служители.  Да бъдеш учител и  да 

бъдеш  държавен  служител  в  Южна  Корея  това  са  едни  от  най-

уважаваните професии.

Другото  по  отношение  на  наблюдение  на  избори,  всички 

агитационни  материали,  за  които  колегата  Андреев  спомена  за 

начина,  по  който  се  поставят,  се  изпращат  предварително  за 

одобрение от Централната избирателна комисия.

Интересен факт във връзка с произвеждането на изборите в 

Южна Корея  е,  че  те  традиционно съгласно  законодателството  се 

произвеждат в четвъртък. Аз попитах защо точно в четвъртък, как е 

избран  денят.  Те  ми  обясниха,  че  преди  това  съгласно 
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законодателството  е  било  във  вторник,  но  са  приела  да  бъде  в 

средата  на  седмицата.  Считат  го  за  механизъм  за  повишаване  на 

активността,  това  е  бил  един  от  основните  им мотиви да  бъде  в 

четвъртък като в среда на седмицата,  защото приемат,  че ако е  в 

петък  или  в  неделен  ден,  ще  доведе  до  един  дълъг  уикенд  за 

избирателите, които би намалило избирателната активност.

Ние  с  колегата  Стефанова  също  имахме  възможността  да 

наблюдаваме  изборите  в  избирателни  секции.  Наблюдавахме  и 

ранното  гласуване.  Това,  което  може  би  е  различно,  е,  че  в 

седалището  на  световната  организация  има  обособена  зала,  етаж, 

който е нещо като,  условно казано, музей на асоциацията.  Там са 

разположени различни материали от страните членки във връзка с 

произвеждането  на  избори,  както  и  такива  материали  и  средства, 

които  са  били  използвани  за  произвеждане  на  изборите  в  Южна 

Корея. Това е нещо като обособен музей, който се развива. На това 

място  на  нас  ни  беше  проведено  нещо  като  обучение  как  се 

произвеждат избори в Южна Корея.

Извън наблюдението на изборите, обучението премина като 

преподаватели  или  лектори  бяха  както  университетски 

преподаватели  от  различни  краища  на  света,  така  и  лица,  които 

работят на ниво директори, програмни мениджъри, които работят в 

самата асоциация.

Темите,  които  бяха  засегнати,  естествено  голяма  част  в 

началото беше отделена на това как се правят избори в Корея. Също 

така върху ранното гласуване,  технологиите,  които се използват в 

Южна Корея. Една от темите, която беше засегната на обучението и 

беше изнесена от университетски преподавател, който обаче пряко 

работи с  госпожа Адита Маузер.  Припомням,  че ние я  познаваме 

добре  от  докладите  в  Централната  избирателна  комисия.  Това  е 

експертът в Европа, който работи активно с господин Грегор Венга 

по  специалната  препоръка  за  стандартите  в  областта  на 

електронното гласуване.
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Общо взето имахме възможно,  от една страна,  да  слушаме 

лекцията и от друга страна – след всяка лекция имаше дискусионни 

форуми, в които освен че взимахме отношение по самата лекция в 

рамките на възприятията си. А естествено ние сме се съобразявали и 

с  изразяваните  позиции  на  Централната  избирателна  комисия. 

Имахме възможността  да  сравним и  да  разкажем  как  е  в  нашата 

държава съобразно нашето законодателство.

Пропуснах може би да кажа, че  участниците в това обучение 

бяхме  22,  по  двама  представители  на  всяка  държава.  Държавите 

участници  бяха  Беларус,  Казахстан,  Молдова,  Южна  Африка, 

Узбекистан, Перу, Кения, като имаше представители на Тимор лесте 

и  Бангладеш.  Активно място беше отредено и  имаше комисар от 

Южна  Африка.  Доколкото  разбрах  аз,  един  от  членовете  на 

Централната  избирателна  комисия  на  Южна  Африка  е  бил  на 

длъжност в A-WEB, предвид което се дава възможността и имаха 

водеща роля в това обучение.

Една от темите също беше и сравнение на изборните системи 

в Южна Америка.

Участниците  изначално  бяхме  разделени  на  четири  групи, 

като  в  тези  групи  не  влизахме  всички  представители,  тоест 

участниците на съответната държава бяха разделени в тези групи, 

като  в  тези  групи  във  връзка  със  съответната  лекция  по  темата 

правихме  различни  презентации  и  съответно  излизахме  с  обща 

презентация накрая – нещо като ролеви игри.

Накрая  преди  церемонията  по  връчване  на  сертификатите, 

сертификатите  бяха  връчени  от  секретаря  на  A-WEB,  се  проведе 

нещо  като  дискусия  и  предложения  по  отношение  на  процеса  за 

произвеждане на избори в Южна Корея – лоши и добри страни, като 

отново тези предложения изхождаха от групите, на които изначално 

бяхме  разделени.  Казаха  ни,  че  ще  бъдат  предадени  на 

избирателната  комисия  на  Корея  с  оглед  подобрение  на 

избирателния процес  Корея, като се наблегна, че всъщност A-WEB 
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също работи както с всички държави членки, така и с Централната 

избирателна комисия на Корея.

Може би колегата Стефанова ако иска, да допълни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Преди  това  само  да  кажа,  колеги,  поздравления  за  получените 

сертификати! Не сме се и съмнявали, че ще получите такива и че ще 

представите държавата ни добре.

Ще допълните ли, госпожо Стефанова?

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това, което на мен ми направи 

най-голямо  впечатление,  беше,  че  много  обширно  успяха  да 

обхванат  целия  изборен  процес  в  Република  Корея  и  да  разделят 

самите части като водещи от страна на ранно гласуване, гласуване в 

изборния  ден,  преброяване.  Съвсем  детайлно  ни  предоставиха 

възможността да се запознаем и с тези всички машини, които са им в 

помощ за самото гласуване. Анализирахме силни и слаби страни в 

процеса и всеки можеше да даде мнение като препоръка, а и да вземе 

най-доброто, за да го покажем и да го разкажем на вас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това,  което може би пропуснахме 

да кажем в доклада си, че двете делегации на България се засякоха 

на форума, който беше организиран от Избирателната комисия на 

Корея,  и аз  ще предложа да изпратим, тъй като сме член на тази 

асоциация, благодарствено писмо за възможността да бъдем обучени 

от тях и че се надяваме, че Република България ще бъде предвидена 

за  следващите  обучения  за  участие.  И  да  публикуваме  снимки  и 

материали  на  страницата  на  Централната  избирателна  комисия, 

каквато е практиката на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожо Ганчева, няма да го подлагам на гласуване, тъй като имаме 

общо протоколно решение. Ще помоля и за текст за прессъобщение, 

което да се качи на нашата страница.

Заповядайте, господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В тази връзка и благодарствено 

писмо за поканата за наблюдението към Националната избирателна 

комисия на Корея.

Това,  което  пропуснах  да  кажа  и  което  може би  е  хубаво 

Централната избирателна комисия да помисли с оглед и евентуално 

една  сграда,  която  ще  имаме,  а  именно  тяхната  Национална 

избирателна комисия има музей, в който са качени бюлетините от 

различните  видове  избори.  Там  са  първите  им  урни,  всичките 

материали,  които  са  били  правени,  как  са  били  пренасяни  и  т.н. 

Тоест това нещо бихме могли и ние да го направим, защото това е 

една  възможност  да  остане  освен  в  „Държавен  архив”,  но  е 

възможност   в  архив  на  Централната  избирателна  комисия  да 

останат тези материали, за да може една по-голяма общественост да 

ги вижда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Андреев и госпожа Ганчева ни представиха информация 

за музеи и, колеги, аз напълно подкрепям. Считам, че сградата на 

Народното  събрание  „Съединението  прави  силата”,  която  се 

предвижда  и  за  музей,  би  могла  да  послужи  на  ЦИК  и  за 

организацията на дейността на ЦИК, и за такъв музей.

Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз в реда на  мисли, които изложи 

колегата Андреев, не знам дали не сме в сферата на мечтите, но това, 

което на мен ми направи впечатление, като споделяхме и обменяхме 

опита  с  участниците  от  различните  държави,  е,  че  повечето 

централни избирателни комисии имат обучителни центрове,  които 

действат към избирателните комисии. Та в този ред на мисли освен 

музея да съобразим и обучителен център.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много благодаря 

и на четиримата колеги за обстойните доклади по тази точка.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви. Колеги,  в моя папка от 

днешна дата ви моля да отворите писмо вх. № ЦИК-08-88-1 от 18 

42



юни  2018  г.  Както  знаете,  на  работно  обсъждане  Централната 

избирателна  комисия  обсъди  провеждането  на  едно  изнесено 

заседание в с. Баня. Това е офертата, която ни е изпратена, за дните 

27, 28 и 29 юни 2018 г.

Това,  което  ви  моля  да  обсъдим,  е  офертата,  която  ни  е 

предложена за нощувка, надвишава стойността, която Централната 

избирателна комисия е взела като решение, а именно 130 лв. и ще се 

наложи да гласуваме тези 14 лева, които надвишават предложението 

на  хотела  само за  това  изнесено  заседание,  за  тези  две  нощувки, 

което ще възлезе на не повече от 200 лева. 

Предлагам да приемем протоколно решение за провеждане на 

изнесено заседание в с. Баня на 27, 28 и 29  юни 2018 г. съгласно 

офертата нощувката на вечер да бъде 144 лв. на човек.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване одобряване на изнесеното заседание 

ведно с програмата, ведно с представените разчети и завишаване на 

лимита на човек за нощувка с 14 лева.

Гласуваме.

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря.

Колеги, преминаваме към моите доклади, които са последни.

Колеги, на първо място, във вътрешната мрежа в моя папка е 

публикувано  искане  за  ползване  на  автоматизирана  система 

интернет банкиране на бюджетни предприятия, с което се иска да се 

уведоми Българска народна банка за промяна на електронния подпис 

на госпожа Манолова.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на  тази 

информация.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).

На второ място, колеги, във вътрешната мрежа е публикуван 

график за изработване на документи и осъществяване на дейности 

по Инструкцията за мерките за защита на личните данни. Колеги, 

ние  направихме  първия  етап  във  връзка  и  с  прилагането  на 

Регламента.  Тук  ще  видите  администрацията  на  Централната 

избирателна  комисия  какви  предложения  и  какви  срокове  си  е 

поставила,  както  и  проект  (както  разбрах,  в  суров  вариант)  на 

политиката за защита на личните данни в Комисията.

Моля да се запознаете с тях. Сроковете, които са поставени 

на Комисията, бяха към днешна дата напредъкът по тази таблица. 

Към  26-ти,  колеги,  подготовка  на  проект  за  указания  към 

общинските избирателни комисии по прилагане на Закона за защита 

на  личните  данни  и  Регламента  с  оглед  влизане  в  сила  на 

Регламента,  които  да  бъдат  внесени  на  заседание  на  ЦИК  в 

четвъртък.  Към  22  юни  –  преглед  и  становище  по  отношение 

публикуваната информация на интернет страницата ни, колеги. За 

сведение.

Продължавам със следващ доклад. Във вътрешната мрежа в 

моя  папка с  вх.  № ЦИК-07-100 от  18 юни 2018  г.  сме  получили 

покана за участие в националния ден на Република Венецуела на 5 

юли 2018 г. от 19 ч. Докладвам за сведение и запознаване.

И,  уважаеми  колеги,  на  последно  място  докладвам  вх.  № 

ЦИК-07-87-1  от  15  юни  2018  г.,  с  което  ни  уведомяват,  че  за 

съжаление се налага да се отмени участието на госпожа Габриел в 

срещата на 6 септември във Вилнюс. Колеги, предлагам да изпратим 

писмо до АСЕЕЕО в тази връзка, както и да осигурим възможност за 

комуникация между офиса на госпожа Габриел и офиса на АСЕЕЕО 
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с оглед и други варианти, като например конферентна връзка или 

лице, заместващо госпожа Габриел на тази среща.

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

Севинч Солакова, Цветозар Томов).

Благодаря. И госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Само ще насоча вниманието. В моя 

папка има преписка вх. № ЦИК-04-31. Погледнете я, колеги, това са 

едни въпроси, които ни поставя Министерството на правосъдието. 

Аз  ще  подготвя  за  следващата  седмица  като  дойде  преводът  на 

самото решение на Европейския съд по правата на човека, материал 

отговор  на  тези  въпроси.  Просто  за  да  знаете  и  да  можете  да  се 

запознаете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. Свиквам следващото заседание в 

четвъртък от 10,30 ч.

 

(Закрито в 13,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова
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Стенограф:

Стойка Белова
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