
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 648

  
На  3   юли  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладва: Румен Цачев
1а. Доклад относно дела и жалби.

Докладва: Мария Бойкинова
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладват: Метин Сюлейман, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Росица Матева, Емануил Христов,

Ерхан Чаушев
3.  Доклад  относно  провеждане  на  обществена  поръчка  за 

самолетни билети.
Докладва: Росица Матева

4. Проект на решение за промяна в състава на коалиция за 
НС.

Докладва: Камелия Нейкова
5. Доклади по писма.

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Таня Цанева



5а. Доклади по постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов

6. Разни.
Докладват: Мария Мусорлиева, Росица Матева

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 
Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов,  Владимир 
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова, 
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 
Румяна Сидерова и Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова, 
Ивайло Ивков, Иванка Грозева.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 
госпожа  Мария  Мусорлиева  -  заместник-председател  на 
Централната избирателна комисия.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добър  ден, 
уважаеми колеги! Откривам днешното заседание.

Колегите, които са ми се обадили, че ще закъснеят за малко, 
са двама. Всички останали отсъстват по обективни причини.

Моля  ви,  погледнете  дневния  ред  и  заповядайте  за 
допълнения и изменения, ако имате предложения.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да включите точка по дела и 

жалби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Това  ще  бъде 

точка 1а – доклад относно дела и жалби.
Други желаещи има ли? Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точката възнаграждения на ОИК.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Включих ви.
Ако няма други предложения, да гласуваме така предложения 

и допълнен дневен ред. Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева). 

Благодаря.
Заповядайте, колега Цачев, по точка първа.

Точка 1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 
помещения.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, с вх. № НР-14-11 от 27 
юни 2018 г. кметът на община Плевен е поискал от ЦИК да бъде 
отворено  запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  книжа  и 
материали от  референдума,  произведен  на  27  януари  2013  г. във 
връзка с тяхното предаване на отдел „Държавен архив”.

Предлагам,  каквато  е  и  практиката  ни,  да  му  отговорим  с 
писмо,  че  съгласно  наше  Решение  № 103  от  2013  г. кметът  на 
общината  носи  отговорност  за  съхраняването  на  книжата  и  не  е 
необходимо разрешение на ЦИК за отваряне на това помещение, при 
положение че в него се съхраняват само книжа от този национален 
референдум. Достъпът и действията, които следва да извърши при 
отварянето.  Следва да  се  осъществят  със  заповед  на  кмета  за 
назначаване на лица, които да извършат тези дейности по реда на 
наше Решение № 4387 от 2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Колеги, 
допълнения? Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
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Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

РУМЕН ЦАЧЕВ: С вх. № НС-1413 от 27 юни 2018 г. кметът 
на  община  Марица,  област  Пловдив,  е  поискал  разрешаване  на 
достъп  до  запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни 
книжа и материали от изборите за народни представители в 2014 г., 
от  националния референдум 2013 г.  и  от  изборите за  Европейски 
парламент през 2009 г. с цел извършване на експертиза и предаване 
на материалите на отдел „Държавен архив”.

Предлагам  да  разрешим  отваряне  на  това  запечатано 
помещение за извършване на експертиза и предаване на „Държавен 
архив” – гр. Пловдив, на подлежащите на съхранение книжа, като 
действията по отварянето да се осъществят по реда на наше Решение 
№ 4387 от 2017 г. За съответните действия да се съставят протоколи, 
след  което  кметът  на  общината  да  изпрати  информация  до 
Централната избирателна комисия за извършените действия, както и 
за унищожаване на книжата и материалите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги, 
допълнения? Режим на гласуване, моля.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Решението е № 5096-ЕП/НС/НР.
Заповядайте, колега Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладвам ви за сведение писмо от 

кмета на община Кнежа, с което и приложени към него заповед и 
протокол  ни  уведомява,  че  помещението,  за  което  разрешихме 
отваряне  с  оглед  лошите  метеорологични  условия  и  дъждовете, 
които са паднали в общината, е отворено, установено е, че изборните 
книжа  и  материали,  които  се  съхраняват  в  него,  са  в  добро 
състояние.  Извършени  са  необходимите  действия  за 

4



предотвратяване  на  такива  по-нататъшни  проблеми,  свързани  с 
метеорологичните  условия  по  отношение  на  помещението.  За 
сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 
колега Бойкинова, по точка 1а – дела и жалби.

Точка 1а. Доклад относно дела и жалби.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:   Колеги,  докладвам  ви 

административно дело № 2961 на Административен съд – София-
град,  по  искова  молба  от  Мартин  Димитров  и  Петър  Славов. 
Заседанието беше на 27 юни 2018 г. и делото се обяви за решаване. 
Протоколът е качен в моята папка във вътрешната мрежа, може да се 
запознаете. 

Взела съм становище по допустимостта и основателността на 
така  предявените  и  конкретизирани  от  жалбоподателите  искания 
срещу  фактическо  бездействие  на  ЦИК,  изразяващо  се  в  това  да 
определи  параметрите  и  какъв  софтуер  следва  да  отчита  с  оглед 
релевантните  данни  за  изборните  резултати.  Второто  искане  е 
изготвяне  на  план-график  във  връзка  с  обявяване  на  поръчка  за 
машинно гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря, колега 
Бойкинова.

Господин Метин Сюлейман – точка втора: доклади относно 
искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. Заповядайте.

Точка  2.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  с  вх. 
№ МИ-27-106 от 29 юни 2018 г. в Централната избирателна комисия 
е  постъпило  искане  от  Общинската  избирателна  комисия  – 
Кърджали,  за  изплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на 
Общинската  избирателна  комисия  –  Кърджали,  за  проведено 
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заседание на 30 май и за дадени две дежурства, съответно на 29 май 
и на 31 май 2018 г.

Заседанието е проведено на основание Раздел първи, т. 1, б. 
„и” от Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г. на Централната 
избирателна комисия. На това заседание е разгледано възражение на 
кмета на кметство Звиница във връзка с подаден сигнал от БСП за 
евентуално  негово  участие  в  търговско  дружество.  След 
разглеждането на възражението на господин Ниязи Вели,  кмет на 
кметство Звиница, се установява, че той наистина е бил учредител на 
акционерно дружество, като акциите, които е притежавал през 2004 
г.,  са  прехвърлени  и  това  обстоятелство  е  видно  от  временното 
удостоверение – на гърба е отразено извършеното джиросване.

С  оглед  на  което  Общинската  избирателна  комисия 
установява, че не е налице нарушение на чл. 41, ал. 3 от Закона за 
местното самоуправление и местната  администрация от  страна на 
кмета на кметство Звиница и приема решение, с което отказва да 
прекрати  пълномощията  на  кмета  на  кметство  Звиница,  избран  в 
частичните избори, проведени на 18 февруари 2018 г.

Към  преписката  са  приложени  протокол  от  проведеното 
заседание, както и решението, което докладвах, а именно решение № 
456 от 30 май 2018 г.

Проведените дежурства са две, както казах, на 29 май и на 31 
май. На 29 май дежурството е по повод подготовка на материалите 
за проведеното заседание на 30 май, а на 31 май дежурството е във 
връзка с връчване на удостоверение на избрания кмет на кметство 
Мостич, община Кърджали.

Към  искането  има  приложен  контролен  лист  от  нашия 
финансов контрольор с мнение задължението да бъде поето, както и 
счетоводна справка № 105 за размера на исканите възнаграждения, с 
оглед  на  което  предлагам  да  изплатим  възнагражденията  на 
членовете  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Кърджали,  за 
проведеното  заседание  на  30  май  2018  г.  и  проведените  две 
дежурства,  съответно  на  29  май  и  на  31  май.  Дежурствата  са  от 
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председател и секретар, а на заседанието са присъствали 10 членове, 
в  това  число  председател,  заместник-председател,  секретар  и  7 
члена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Допълнения, 
колеги? Режим на гласуване, моля.

 Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Благодаря  ви,  госпожо председател.  -

Уважаеми  колеги,  с  вх.  №  МИ-27-100  от  18  юни  2018  г.  в 
Централната избирателна комисия е постъпило искане за заплащане 
на  възнаграждение  на  членове  на  Общинската  избирателна 
комисия –  Разлог,  за  проведено  едно  заседание  и  две  дежурства, 
както следва. Заседанието е проведено на 19 април 2018 г. и същото 
е  във  връзка  с  разглеждане  на  подадена  жалба  от  Атанас 
Александров Крънчев чрез адвокат Тихомир Рачев против решение 
№  518  по  административно  дело  №  227  по  описа  на 
Административен  съд  –  Благоевград.  На  това  заседание  са 
присъствали  всички  членове,  а  именно  председател,  заместник-
председател, секретар и 8 членове.

Във връзка с подадената жалба са проведени две дежурства – 
23 април 2018 г. от председател и двама членове. Дежурството е за 
изготвяне на възражение по подадената жалба от Атанас Крънчев. 
Другото  дежурство  е  проведено  на  11  юни  2018  г.  за  явяване  в 
открито съдебно заседание по административно дело № 5897/2018 г. 
по описа на Върховния административен съд, като там са се явили 
председателят и един член на Общинската избирателна комисия – 
Разлог.
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Уважаеми колеги, приложен е протокол от заседанието на 19 
април,  както  е  приложено и  копие  от  изготвеното  възражение  от 
страна на Общинската избирателна комисия – Разлог, и ксерокопие 
на призовката за административното дело, проведено във Върховния 
административен съд.

За пълнота на доклада само ще отбележа, че е изготвена и 
счетоводна справка № 100, както и контролен лист за предварителен 
контрол от администрацията на Централната избирателна комисия. 
Така че, уважаеми колеги, предлагам да гласуваме решение, с което 
да  изплатим  на  Общинската  избирателна  комисия  –  Разлог, 
възнаграждения за проведено едно заседание на 19 април в пълен 
състав и две дежурства, съответно на 23 април 2018 г. и 11 юни 2018 
г. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Допълнения 
имате ли, колеги? Режим на гласуване.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

постъпило искане за изплащане на възнаграждения с вх. № МИ-27-
99 от 18 юни 2018 г. от Общинската избирателна комисия – Бяла 
Слатина.  Исканията  са  за  изплащане  на  възнаграждения  за 
проведени дежурства. 

На 8 юни 2018 г. е проведено дежурство от председателя на 
комисията  във  връзка  с  представяне  на  документи,  допълнително 
изискани  от  съда  с  разпореждане  от  8  юни  2018  г.  по 
административно дело № 330/2018 г. по описа на Административен 
съд – Враца.

На  12  юни дежурство  е  дадено  отново  от  председателя  на 
комисията Цветелина Андровска Илиева във връзка с отваряне на 

8



помещение в Общинската администрация – Бяла Слатина, където се 
съхраняват  изборни  книжа  и  материали  и  торби  с  бюлетини  от 
частичните избори за кмет на кметство Галиче на 20 май, за да се 
извърши  ксерокопиране  на  отчетените  като  недействителни 
бюлетини и предаването на копията в Административен съд – Враца, 
по административно дело № 330/2018 г. Това отново е в изпълнение 
на определение на Административен съд – Враца, от 11 юни 2018 г.

На  13  юни отново  е  дадено  дежурство  от  председателя  на 
комисията Цветелина Илиева във връзка с писмо от администрация 
на МВР незабавно да се представят заверени копия от документи.

На  14  юни отново  е  дадено  дежурство  от  председателя  на 
комисията  Цветелина Илиева за  процесуално представителство  на 
комисията  в  съдебно  заседание  по  административно  дело  № 
330/2018 г. по описа на Административен съд – Враца.

На практика искането за изплащане на възнаграждения е за 
четири дежурства, дадени от председателя на комисията Цветелина 
Андровска.

Към  документацията  има  счетоводна  справка,  има  и 
контролен  лист  за  предварителен  финансов  контрол,  така  че  ви 
предлагам  да  вземем  решение  да  бъде  изплатено  исканото 
възнаграждение.

Не  знам  в  тази  връзка  дали  следва  да  вземем  някакво 
отношение по въпроса, че всъщност дежурството е дадено от един 
член на комисията, а са отваряни изборни книжа и материали и са 
извършвани  от  нея  ксерокопирания  на  бюлетини,  дали  следва  да 
дадем (но то  не е  във връзка  с  възнаграждението)  указание,  че  в 
такива  случаи  е  хубаво  поне  двама  члена  на  комисията  да  дават 
дежурства. Но това само за размишление.

Предлагам  да  вземем  решение  да  изплатим  исканото 
възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 
гласуване, уважаеми колеги.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,  
Таня Цанева).

Господин Христов, заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. Колеги, получили сме 

писмо и то доста отдавна, не знам защо чак сега е при мен, защото 
писмото е от 21 юни, от Общинската избирателна комисия – Попово, 
във връзка с искане за изплащане на  възнаграждения за проведено 
дежурство  и  заседание,  като  ни  изпращат  и  аргументите  за 
дежурството и заседанието, с които искам да ви запозная.

В Общинската избирателна комисия – Попово, са постъпили 
писма от името на двама общински съветници с приложени към тях 
декларации  за  имущество  и  интереси  по  чл.  35  от  Закона  за 
противодействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно 
придобито имущество. Двамата общински съветници настояват ОИК 
– Попова, да приеме декларацията им по чл. 35 от закона, за да могат 
да спазят посочения в закона срок 8 юни 2018 г. Указания за това им 
били дадени по време на сесия на Общинския съвет от техен колега, 
известен адвокат.

Въпреки разясненията,  дадени от страна на председателя  и 
секретаря на Общинската избирателна комисия, че комисията няма 
правомощия  по  приемането  и  съхранението  на  декларациите  на 
общински  съветници  по  чл.  35  от  Закона  за  противодействие  на 
корупцията  и  за  отнемане  на  незаконно  придобито  имущество, 
подателите  били  непреклонни  в  искането  си  декларациите  им  да 
бъдат  регистрирани  във  входящия  регистър  на  Общинската 
избирателна комисия.

И  пише,  че  по  време  на  дежурството  са  подготвени 
материалите за провеждане на извънредно заседание на комисията 
на 12 юни. Изготвили са проект за дневен ред, проект за протокол и 
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проект за решение, в което да се обяви, че Общинската избирателна 
комисия – Попово, не приема подадените от общински съветници 
декларации за имущество и интереси и ги връща на титулярите чрез 
писмо до председателя на Общинския съвет.

Колеги,  аз  имах  от  начало  мнение,  че  не  е  редно  да 
изплащаме това възнаграждение, но преди заседанието говорихме с 
колеги  и  те  казаха,  че  в  края  на  краищата  при  положение  че 
общински  съветници  са  настоявали  да  бъдат  заведени  техните 
декларации, те са длъжни да отговорят по надлежния ред и заради 
това нямаме основание да правим отказ. Но все пак ми се струва, че 
след много обяснения, които даваме от м. януари досега за това, че 
общинските  избирателни  комисии  не  са  орган  по  избора,  за 
съжаление  явно  в  някои  общински  съвети,  поне  както  е  самото 
описание, с цел да се спази срокът, тоест и те знаят, че не е такова 
задължението им.

Мисля,  че  по  изключение  този  път  можем  да  разрешим 
изплащане на възнаграждението за дежурството, което е проведено 
на 11 юни за председател, заместник-председател и един член и за 
заседанието  на  следващия  ден  на  12,  на  което  са  присъствали 
председател, заместник-председател, секретар и 4 членове (имали са 
кворум  на  заседанието),  но  да  им  обърнем  внимание  поне  по 
телефона,  че  това,  което  се  извършва,  не  е  редно,  защото  ние 
многократно сме давали указания по тези случаи и че трябва да се 
спазват  указанията  на Централната избирателна комисия в крайна 
сметка.

Но сега предлагам да им изплатим възнаграждението с тази 
забележка, че по телефона ще разговарям с председателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други мнения има 
ли? Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  считам,  че  не  трябва  да  се 
заплаща,  защото  дежурството  е  било  проведено  на  11  юни,  а 
заседанието  на  12 юни,  след  последния срок за  подаване  на  тези 
декларации  и  то  след  като  Комисията  по  приложение  на  закона 
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излезе  с  изрични  указания  в  писмо  до  нас,  което  ние 
разпространихме до общинските избирателни комисии много преди 
изтичане на крайния срок, че следва да се подават пред съответната 
община.  Значи  не  само  неизпълнение  на  наше  решение,  но  и 
решение на КОМПИ. Трябвало е да използват друго заседание, по 
изборен въпрос, за да ги препратят обратно на Общинския съвет. Те 
са им казали само, даже не са ги и препратили в Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други мнения има 
ли,  колеги?  Режим  на  гласуване  на  предложението  на  колегата 
Христов да се плати възнаграждение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Георги  Баханов,  
Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов); против – 9 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,  
Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх.  № МИ-27-101 от 19 юни 2018 г., 

уважаеми колеги, е постъпило искане от Общинската избирателна 
комисия – Сливен,  за  изплащане на възнаграждение за  проведено 
заседание на 8 юни 2018 г.,  на което са присъствали председател, 
двама  заместник-председатели  и  8  членове.  На  това  заседание  са 
прекратили  пълномощията  на  общински  съветник  и  съответно  са 
обявили за избран следващия, поради което на основание чл. 458, ал. 
1  от  Изборния  кодекс  предлагам  да  им  се  изплати  това 
възнаграждение, както и за дежурство за подготвяне на документите 
за председател и член на основание т. 12, б. „а” от наше Решение № 
2901  от  5  ноември  2015  г.  Предлагам  да  им  се  изплати 
възнаграждение за проведено дежурство на председател и член на 
ОИК – Сливен.

По  преписката  има  контролен  лист  и  счетоводна  справка. 
Предлагам да им се изплати.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 
гласуване за изплащане на това възнаграждение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Георги  Баханов,  
Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,  
Цветозар  Томов,  Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Катя  
Иванова,  Кристина Стефанова,  Мартин Райков,  Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Уважаеми колеги, преминаваме към  трета точка  – доклад 
относно провеждане на  обществена поръчка за  самолетни билети. 
Заповядайте, госпожо Матева.

Точка  3.   Доклад  относно  провеждане  на  обществена 
поръчка за самолетни билети.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  във  вътрешната 
мрежа в  папка  с  моите  инициали има  подпапка,  която  се  нарича 
„Обществена  поръчка  за  самолетни  билети”.  Ще  ви  моля  да  я 
погледнете  и  да  се  запознаете  с  нея.  Както  знаете,  Централната 
избирателна  комисия  обяви  обществена  поръчка  за  избиране  на 
фирма  за  доставка  на  самолетни  билети  и  евентуално  хотелско 
настаняване.

При  проведената  процедура  и  във  времето,  което  беше 
определено  за  подаване  на  оферти,  до  крайния  срок  25  юни  е 
постъпила само една оферта от „Атлас травелс” ЕООД. В предходно 
заседание  на  26  юни  беше  определена  с  протоколно  решение  на 
ЦИК, а след това и оформено като заповед на председателя, състав 
на комисията, която да отвори офертите на участника и да разгледа 
подадените документи.

Комисията се събра на заседание, протокола от заседанието 
го виждате също във вътрешната мрежа. Така както беше посочено в 
обявлението, на 26 юни в 14 ч. (не присъстваха представители на 
медии или на участника) комисията работи в пълен състав, отвори 
офертата,  запозна  се  с  документите.  Тя  отговаря  на  всички 
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изисквания,  които  са  заложени  в  документацията  за  участие  в 
поръчката, така че комисията е класирала участника и предлага да 
бъде определен за изпълнител на поръчката „Атлас травелс” ЕООД.

Моля ви все пак да се запознаете подробно с офертата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Време  за 

запознаване, колеги.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, тъй като виждам, 

че колегите искат да се запознаят подробно, а документацията не е 
никак малка, ако са съгласни колегите, да отложим обсъждането за 
следващото заседание, в четвъртък, за вземане на решение. Или да 
вземем решение сега.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По 
предложението на госпожа Матева да вземем решение да класираме 
тази фирма, която се е явила сама след удължаване на срока, както и 
да сключим договор, режим на гласуване.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  9 (Емануил  Христов,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  
Солакова,  Цветозар  Томов);  против –  8  (Георги  Баханов,  Мария 
Мусорлиева,  Александър Андреев,  Бойчо Арнаудов,  Катя Иванова,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).

Ще  използвам  отрицателен  вот,  за  да  кажа,  че  считам,  че 
трябва да изчакаме повече фирми за конкуренция помежду им за 
тази  отговорна  общо  взето  работа,  тъй  като  аз  нямам  спомен 
Комисията да  сме  били  единно  доволни  от  която  и  да  е  от 
последните  две-три  фирми,  които  са  обслужвали  Централната 
избирателна комисия.

Заповядайте, госпожо  Матева,  по  четвърта  точка   от 
дневния ред.

Точка  4.  Проект  на  решение за  промяна  в  състава  на 
коалиция за НС.
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  ще  ви  помоля  в  папката  на 
колегата Нейкова във вътрешната мрежа да погледнете решение за 
промяна в състава  на коалиция. В петък,  на 29 юни, е постъпило 
заявление от коалиция от партии „БСП за България”, представлявана 
от Корнелия Нинова, с искане за промяна в състава на коалицията 
„БСП за България”. Коалицията е регистрирана в ЦИК с Решение № 
4261-НС от 8 февруари 2017 г.  за  участие в изборите за  народни 
представители на 26 март 2017 г. Заявлението е вписано в регистъра 
на коалициите под № 7-1 под № 7-1 от 29 юни 2018 г.

Към заявлението са приложени: решение от 25 юни 2018 г. за 
промени  в  състава  на  коалиция  от  партии;  копие  на  договор  за 
създаване на коалиция „БСП за България“ за участие в избори от 7 
февруари  2017  г.;   заверено  копие  на  пълномощни  от  Корнелия 
Петрова  Нинова,  представляваща  коалиция  „БСП  за  България“  и 
партия  „Българска  социалистическа  партия“  с  описани  номера; 
удостоверение  за  актуално  състояние  на  партия  „Българска 
социалистическа партия“.

Видно от решението от 25 юни 2018 г. за промени в състава 
на коалицията същата  изключва от състава на  коалицията партия 
„Земеделски съюз „Александър Стамболийски“.

Поради което и на посочените в решението правни основания 
ви предлагаме да вземем решение, с което да се извършат промени в 
състава на  коалиция „БСП за  България”, регистрирана за участие в 
изборите за народни представители.

Да се анулира удостоверение № 8 от 8 февруари 2018 г. на 
ЦИК и да се издаде ново удостоверение с вписване на актуалния 
състав на  коалицията след извършените промени.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Въпроси, 
мнения? Време за запознаване.

РУМЯНА  СИДЕРОВА: Мога  ли  да  кажа  нещо,  докато 
колегите се запознават с решението?

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте. 

15



РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля колегите да видят и решението, 
в което пише, че решенията се вземат с две трети от петте членове 
първоначално и четири са гласували за изключването. Именно това 
беше промяната в Изборния кодекс в 2014 г., която се създаде, че се 
елиминира  възможността  органите  като  Централната  избирателна 
комисия да се бъркат във вътрешния политически живот на партиите 
и коалициите. Но е създаден редът, посочен е редът и отговаря на 
реда.  Питаше  се  защо  е  предложено  решението  –  защото  не  е 
традиционното  напускане,  а  е  спазен  друг ред,  който е  фиксиран 
вътре в договора, и той е изпълнен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 
колеги, за въпроси, мнения.

Режим на гласуване.
Гласували  18 членове на ЦИК:  за – 17 (Емануил Христов, 

Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Катя  Иванова,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Мария Мусорлиева, Александър Андреев,   Румяна  
Сидерова и Таня Цанева); против – 1 (Георги Баханов).   

Решението е № 5097-НС.
Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми  колеги,  гласувах  „против”, 

тъй  като  съгласно  цитирания  чл.  22  от  договора  за  създаване  на 
коалиция „БСП за България” за участие в избори, дословно цитирам, 
че  партия,  член  на  коалицията,  взела  решение  за  самостоятелно 
участие  в  избори  за  народни  представители,  за  президент  и 
вицепрезидент  на  Република  България,  както  и  в  избори  за 
общински  съветници  и  кметове  и  за  членове  на  Европейския 
парламент, се изключва от коалицията. Аз не видях да има някъде 
доказателства,  че  въпросната  партия  „БЗНС  „Александър 
Стамболийски” е взела такова самостоятелно решение за участие в 
някакви от изброените в т. 22 на въпросния договор за създаване на 
коалицията избори. Нито има приложена декларация или решение на 
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съответния орган на партия „БЗНС „Александър Стамболийски” за 
участие самостоятелно в такива избори, за да може коалицията да 
взима решение за изключване от коалицията на въпросната партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  ви 
много, колега Баханов.

Следващата точка по дневния ред е точка пета – доклади по 
писма. Започва госпожа Севинч Солакова. Заповядайте.

Точка 5. Доклади по писма.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  Официалния 

вестник  на  Европейския  съюз  в  броя  от  1  юли  е  публикувано 
решението за състава на Европейския парламент. За сведение.

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-09-124  от  29  юни  2018  г. 
информация  от  експерта  по  ИКТ  в  администрацията  на  ЦИК 
относно  промяна  в  организацията  на  файловата  структура  на 
вътрешната  мрежа.  В  изпълнение  на  нашето  решение  за 
освобождаване  на  свободно  място  в  сървъра  са  направени  тези 
промени във файловата структура, колеги. Виждате на какъв адрес 
се намират, архивирани са някои от документите, за да може да се 
освободи такова свободно пространство.

Докладвам ви за сведение изпълнената задача.
Докладвам ви  вх. № ЦИК-03-12 от 28  юни 2018 г. писмо от 

главния  секретар на  Министерския  съвет.  След  резултата  от 
инвентаризацията  на  административните  услуги  по  проект 
„Трансформация на модела на административното обслужване” ни 
уведомяват,  че са направени предложения за мерки в направления 
(описани в самото писмо), публикувани на портала за обществени 
консултации. Има и линк към публикацията.

Аз  ви  предлагам  да  възложим  на  администрацията  да 
разгледа тези предложения и да ни предостави информация за това.

Докладвам  го  за  сведение  на  Централната  избирателна 
комисия.
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Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-04-35-1,  получено  е  и  по 
електронната  поща,  от  29  юни  2018  г. писмо  от  министъра  на 
финансите. В изпълнение на бюджетната процедура се изисква до 6 
юли  2018 г. в  изпълнение на  решения 51 и 264 на Министерския 
съвет да се представят предложенията за средносрочните бюджетни 
прогнози за периода 2019-2021 г.

Уважаеми  колеги,  с  това  приключва  първият  етап  по 
бюджетната  процедура.  В  писмото  изрично  се  отбелязва,  че  по 
електронната  поща  ще  се  изпращат  предложенията,  а  на  хартиен 
носител следва да се изпрати само писмо, с което се потвърждава и 
се  декларира,  че  изисканите  документи  са  изпратени  по 
електронната поща.

Независимо  от  това,  че  се  казва,  само  в  случай  че  има 
промени  спрямо  предоставената  информация  от  първия  етап  от 
бюджетната процедура, тогава да се изпрати такова предложение, с 
оглед  на  това,  че  с  решение  №  264  на  Министерския  съвет  при 
одобряването  на  средносрочната   бюджетна  прогноза  за  периода 
2019-2021  г.,  за  2019  г.  не  бяха  приети  предложенията  на 
Централната  избирателна  комисия  с  оглед  на  необходимостта  от 
предвиждане  и  планиране  на  средства  за  осъществяване  на 
машинното гласуване.

Предлагам ви в срока до 6 юли да изпратим предложението 
ни,  така  както  беше  и  в  първоначалния  етап.  Преписката  е 
предоставена на администрацията, предполагам, че в срок ще бъде 
изготвено.

За  сведение  ви  докладвам  писма,  които  са  получени  по 
електронната  поща  по  обявлението  за  длъжността  домакин. 
Предполагам, че на тях също е изпратено писмо за уточняване на 
процедурата. Напомням ви, че във вътрешната мрежа е публикувана 
актуална  справка  за  постъпилите  документи  в  Централната 
избирателна комисия.

Колеги,  вх.  №  ЦИК-09-125  от  2  юли  2018  г.  е  докладна 
записка  от  госпожа  Манолова  по  повод  на  постъпили  оферти  за 
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доставка  на  канцеларски  материали,  периферни  устройства, 
почистващи средства,  тонер касети.  Знаете,  въз  основа на нашето 
решение  е  изпратено  писмо  от  госпожа  Манолова  с  искане  да 
представят оферти в Централната избирателна комисия. Такива са 
постъпили  шест  на  брой.  Докладната  записка  се  предоставя  въз 
основа на постъпилите оферти и тяхната преценка по цени. Виждате, 
в  докладната  записка  е  отбелязано,  че  фирма  „РОНОС”  ООД 
предлага най-ниски цени за всички категории материали.

Затова  се  предлага  на  тази  фирма  да  бъде  възложена 
доставката на предложените артикули. Общата цена е 6173 лв. без 
ДДС. В бюджета на Централната избирателна комисия са налични 
средства по § „Издръжка”.

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение,  както  и 
очакваните разходи.

Няма да ви цитирам офертите по номера, те са публикувани 
във вътрешната мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, гласуваме 
възлагането на доставката. Режим на гласуване.

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги, във  вътрешната 
мрежа  са  публикувани  две  писма  по  електронната  поща от 
Националния статистически институт с номера ЦИК-00-556 и 559 от 
2  юли  2018  г. Те  са  напомнителни  за  това,  че  Централната 
избирателна  комисия  е  включена  в  регулярно  тримесечно 
изследване, на първо място, наети лица, отработено време, средства 
за работна заплата и други разходи за труд през 2018 г. Срокът е до 
19 юли 2018 г. системата е отворена от 1 юли за публикуване.
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С второто писмо става дума отново за извадково тримесечно 
изследване,  разходи  за  придобиване  на  дълготрайни  материални 
активи. Тук системата е отворена до 31 юли с начална дата 1 юли.

Докладвам  ви  ги  за  сведение.  Ще  бъде  предоставени  на 
администрацията  за  изготвяне  на  информацията  за  предоставяне, 
която да бъде одобрена от Централната избирателна комисия.

Колеги,  докладвам  ви  вх.  № ЦИК-02-37  от  2  юли  2018  г. 
писмо с приложени два броя фактури на обща стойност 59,95 лв. от 
отдел „Административно обслужване” за изпратени изходящи писма 
от  Централната  избирателна  комисия  за  периода  м.  юни  2018  г. 
Знаете,  по тези писма в  деловодството администрацията извършва 
проверка и ни предоставя информация. Такава е предоставена на 2 
юли от госпожа Ямачева и госпожа Благоева, съгласувано с госпожа 
Манолова.

Отбелязват, че в справката са допуснали техническа грешка и 
са записали, че става дума за юни месец 2017 г., но в писмото и от 
нашата  справка  за  съпоставка  и  проверка  излиза,  че  е  за  м.  юни 
2018 г. Броят съвпада въз основа на тази извършена справка.

Предлагам да одобрим изплащането за изпратените пощенски 
пратки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Режим  на 
гласуване, уважаеми колеги.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  има  една  покана  за 
обществено  обсъждане  на  проекта  за  изменение  на  Закона  за 
обществените поръчки. Тя е с вх. № ЦИК-00-555 от 2 юли 2018 г., 
организира се от Съюза на юристите, Асоциацията на българските 
административни  съдии  и  Националния  съюз  на  юрисконсултите 
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заедно с АПИС. Ще се проведе в сградата на Съюза на юристите на 
5 юли от 10 ч. Моля да се запознаете.

Входящ № ЦИК-09-126 от 2 юли 2018 г. е докладна записка 
от госпожа Манолова за  приемане на работата на служителите от 
Народното  събрание,  с  които  Централната  избирателна  комисия 
сключи договори през м. юни т.г.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  публикуван  списъкът  на 
служителите, с които има сключени договори, както и проектът, така 
както  беше  одобрен  с  протоколното  решение  на  Централната 
избирателна комисия.

Предлага  се  с  изтичане  на  срока  на  договорите  и 
представените  отчети  от  страна  на  служителите  от  Народното 
събрание  по  изпълнението  на  гражданските  договори  ЦИК  да 
приеме  решение  за  приемане  изпълнението  на  извършената  и 
отчетена работа от служителите на Народното събрание. В червено 
са  оцветени  имената  на  служителите,  с  които  не  са  сключени 
договори. 

Общата стойност възлиза на 15730 лв., за което, разбира се, 
има средства по бюджета на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 
гласуване за одобряване, колеги.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Мартин Райков).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  уведомявам  ви,  че  във 
вътрешната  мрежа  е  публикуван  стенографският  протокол  от 
работната среща на ЦИК с представители на „ИНДРА” на 25  юни 
2018 г.

Докладвам ви само за сведение докладна записка вх. № ЦИК-
09-123 от  27  юни 2018 г. за  запознаване и  предлагам на работно 
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заседание да се обсъди този въпрос, както и писмо  вх. № ЦИК-00-
557 от 2 юли, днес само за сведение и запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 
тъй като днес изтича срокът на комисията за подбор на домакин, ви 
моля за предложения за участие в комисията, като единственото ми 
предложение, съгласувано с госпожа председателката, е да участват 
главният счетоводител и директорът на дирекция, които ще работят 
с администрацията, разбира се.

Моля ви за три предложения от комисията.
Предлагам комисия в състав:  госпожа Кристина Стефанова, 

предложена  и  за  председател  на  комисията,  господин  Мартин 
Райков,  господин Бойчо Арнаудов,  госпожа Гергана  Младенова  – 
главен счетоводител, и госпожа Красимира Манолова – директор на 
дирекция „Администрация”.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 
гласува.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  Таня Цанева).

Заповядайте, госпожо Ганчева, в доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, докладвам  вх. № МИ-06-

299/125  от  27  юни  2018  г. Това  е  писмо  от  кмета  на  община 
Пазарджик,  който  ни  информира,  че  във  връзка  с  исканата 
информация относно подадените в Общинската администрация – гр. 
Пазарджик,  заявления от  граждани на  Европейския  съюз  за 
гласуване на  територията  на  Република  България,  ни  предоставя 
данни  за  проведените  различни  видове  избори,  както  следва 
(съгласно таблицата).

Писмото е във вътрешната мрежа. Докладвам го за сведение, 
запознаване и обобщаване от сътрудника ни в „Регистри”.
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И  си  правя  предложението  с  оглед  на  това,  че  приехме 
няколко протоколни решения, когато няма данни, информацията да 
е  изпратена  на  заявителките,  да  препращаме  информацията. 
Припомням, че в предходно заседание на Централната избирателна 
комисия по повод  гласуване на такова  принципно решение ние не 
постигнахме необходимото мнозинство. Като докладчик считам, че 
след като няколко пъти сме гласували препращане на информацията, 
там, където няма данни след извършена проверка, е добре да бъде 
препратена информацията на заявителките.

Затова, госпожо председателстващ, ви моля отново, ако няма 
възражения  от  колегите  и  други  предложения  да  подложите  на 
гласуване  принципно  решение  в  случаи,  в  които  няма  данни,  че 
информацията е изпратена до заявителките по повод разгледаните от 
нас заявления за достъп до обществена информация, да препращаме 
информацията до заявителките.

Това е само по повод на писмата, които получаваме по повод 
разгледаното заявление за достъп до обществена информация, които 
по булет едно препратихме на общините на основание специалната 
норма на Закона за достъп до обществена информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева.

Има ли други мнения? Режим на гласуване, моля.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев,  Таня Цанева);  против – 2 (Румяна 
Сидерова, Севинч Солакова).

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Гласувах „против”, тъй като считам, 

че не е правилно ние да сме гара разпределителна на информацията, 
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която  идва  от  общините  една  по  една.  Трябва  да  се  изпраща 
информацията след като бъде обобщена, а не една по една, тъй като 
на  нас  ни  искат  обобщена  информация  и  след  като  се  обобщи 
информацията по области, така както е в самото искане. Според мен 
това е подигравка спрямо молителките.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Взимам  повод,  макар  че  на 
отрицателен вот няма реплика, но лично обяснение като докладчик 
по  повод  думата  подигравка.  Подигравка  не  може  да  бъде  нещо, 
което  ние  като  държавен  орган  изпълняваме  в  изпълнение  на 
специалните  разпоредби  на  Закона  за  достъп  до  обществена 
информация.  Мисля,  че  единодушно  разгледахме  това  заявление, 
препратихме  до  общините  и  колеги,  крайната  цел  на  това 
препращане  е  заявителките  да  получат  информацията.  В  случая, 
когато няма такава препратена до тях, аз считам, че ние, след като 
разполагаме с нея, следва да я препратим. Още повече, в този смисъл 
са  ни  и  протоколните  решения (не  мога  да  цитирам конкретните 
преписки), но ние вече приехме няколко такива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, 
госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Личното ми обяснение е, че когато от 
нас  се  иска  информация  за  лицата,  включени  в  Част  втора  на 
избирателния  списък  по  общини  и  области,  ние  не  можем  да 
пращаме за всяка отделна община, при това избирателно, защото сме 
решили, че в текста на писмото няма информация дали им е пратена 
или има информация за пращане.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Продължавам  доклада  и  само  ще 
вметна,  че  винаги  предложенията  ми  са  съдържали  „след 
извършване на съответната проверка”.

Докладвам  вх.  №  МИ-06-299/124  от  26  юни  2018  г. от 
секретаря  на  община  Козлодуй,  който  изпълнява  за  кмет  на 
общината съгласно заповед. Отново е във връзка със заявлението за 
достъп до  обществена информация. Информират ни, че изборните 
книжа и материали на общинската администрация се съхраняват до 
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следващите такива избори, тоест могат да предоставят информация 
само  за  последните  избори  от  този  вид  през  2014  г. Посочват 
наличните  данни,  които  се  изискват  съгласно  разгледаното 
заявление  за  достъп  до  обществена  информация,  като  в  случая 
писмото  е  адресирано  до  заявителките  с  копие  до  Централната 
избирателна  комисия  и  копие  до  Главна  дирекция  „Гражданска 
администрация и административно обслужване” в Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството.

Докладвам  го  съгласно  протоколното  ни  решение  от 
предходни  заседания  за  сведение  и  обобщаване  от  сътрудник  в 
„Регистри”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 
господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, за сведение, защото нямат какво да ни 
дадат. Но на секретаря на общината, който изпълнява сега за кмет на 
общината, да не казва, че след като е изтекъл срокът, материалите са 
унищожени, а да му стане ясно, че тези списъци и декларации за 
лицата, които са включени в Част втора на избирателния списък, се 
съхраняват  от  тях  и  не  се  унищожават.  Това  е  записано  както  в 
настоящия Изборен кодекс, така и в Изборния кодекс от 2011 г.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм съгласна като докладчик.
Докладвам вх.  № МИ-06-299/123 от  26 юни 2018 г.  писмо 

отново от секретаря на община Козлодуй, само че е  във връзка  с 
Решение  №  5080-ЕП/МИ  от  12  юни  2018  г.  Приложено  са  ни 
изпратили протокол за отваряне на помещението по повод искане с 
вх.  № МИ-14-31  от  12  юни  2018  г.  Докладвам  го  за  сведение  и 
запознаване  и  отново  за  обобщаване,  така  както  приехме  на 
предходно  заседание,  с  оглед  информацията,  която  се  връща  от 
общините, на които сме разрешили достъп до запечатани помещения 
във връзка с информацията по заявлението.

Докладвам  вх.  №  МИ-06-299/131  от  29  юни  2018  г. 
Приложено от община Бяла, област Русе, са ни изпратили писмо със 
съответния  изходящ  номер  на  кмета,  което  е  отново  по  повод 
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заявление  за  предоставяне  на  достъп  до  обществена  информация. 
Докладвам за сведение, запознаване и обобщаване.

Докладвам вх.  № МИ-06-299/126 от 27 юни 2018 г.  Това е 
писмо  от  кмета  на  община  Долна  Митрополия  отново  по  повод 
заявление за достъп до обществена информация. Докладвам отново 
съгласно протоколно решение.

Вх. № МИ-06-299/127 от 27 юни 2018 г. Това е информация 
от община Аксаково, с която са ни изпратили протоколи и заповеди 
за отваряне на помещението по повод тяхно искане във връзка с това 
заявление за достъп до обществена информация. Отново съгласно 
протоколното ни решение от предходно заседание – за сведение и 
обобщаване от сътрудник в „Регистри”.

Следват отново няколко писма в тази връзка, колеги. Това са: 
вх.  № МИ-06-299/128 от  27 юни 2018 г.  от  секретаря  на  община 
Искър. Отново ни изпращат информация по заявлението за достъп 
до обществена информация. Вх. № МИ-06-299/129 от 27 юни 2018 г. 
от  кмета  на  община  Димово.  Това  е  писмо,  получено  по 
електронната поща, като в него се сочи, че в община Димово няма 
гласували  европейски  граждани  за  посочените  от  заявителките 
избори.

Докладвам вх. № МИ-06-299/130 от 28 юни 2018 г. от кмета 
на  община Смолян.  С това  писмо ни връща информация относно 
отваряне  на  запечатано  помещение  съгласно  наше  решение. 
Приложена е заповед от констативен протокол.

Това беше поредицата писма във връзка със заявленията за 
достъп до обществена информация.

Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-47/19 от 2 юли 2018 г. Това 
е  благодарствено  писмо,  което  е  получено  от  Националната 
избирателна  комисия  на  Португалия  във  връзка  с  участието  на 
българската делегация в симпозиума, който се проведе. Благодари се 
на  госпожа  Алексиева,  на  делегацията  ни,  включително  и  за 
подаръка, който е поднесен. Докладвам го за сведение.
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Докладвам вх. № ЦИК-07-105 от 27 юни 2018 г. Колеги, това 
е  писмо,  получено  по  електронната  поща,  от  госпожа  Даниела 
Драмбозова. То е до ЦИК с копие до госпожа Узунова, Десислава 
Стойкова и е във връзка с препращането на имейл от Генералния 
Секретариат на Съвета на Европейския съюз, съдържащ отговор на 
българската  страна  във  връзка  с  разискванията  в  рамките  на 
естонското председателство на Съвета относно измененията в Акта, 
като  госпожа Драмбозова  ни  моли за  любезното  ни  съдействие  с 
оглед изпращане на отговора дали сме съгласни да бъде предоставен 
до  информацията,  предоставена  от  наша  страна  в  рамките  на 
разискванията. Срокът за отговор е 5 юли 2018 г. , като е отбелязано 
по-нататък в документите във връзка с пристигналия днес превод, че 
е до края на работното време на 5 юли 2018 г.  В случай че бъде 
получен изричен отговор от Генералния Секретариат, ще приеме, че 
е налице съгласие за предоставяне на достъп до документа. Следва 
да се отбележи, че ако не сме съгласни с предоставяне на достъп, 
следва да аргументираме този отказ с някое от основанията по чл. 4 
от Регламент 1049/2001. Предварително благодарят за съдействието. 
Остават на наше разположение в случай на необходимост от нещо 
допълнително.

Колеги, тъй като обемът информация е доста голям, аз мисля, 
че тази преписка трябва да бъде разпределена, по мое мнение, и на 
колегите Сидерова и Матева, защото е във връзка с така наречената 
специална ад хок група и т.н. 

Предлагам, тъй като има време до края на работния ден на 5 
юли, да се запознаете с преписката. По принцип моето мнение като 
докладчик е, че следва да се предостави достъп. Напомням, че на 
заседание  на  Централната  избирателна  комисия  беше  приет 
утвърдителен отговор по повод такъв достъп на доклад на колегата 
Сидерова  –  това  е  въз  основа  на  специалния регламент.  Ако има 
готовност, сега да го предоставим, ако не – за следващо заседание, 
като ще ви моля, госпожо председателстваща бъде приоритетно с 
оглед крайния срок, посочен в заявлението.
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За яснота на доклада да кажа, че вчера в оперативен порядък 
се  свързах  с  госпожа  Драмбозова,  която  е  от  Постоянното  ни 
представителство. Тя каза, че тези отговори всъщност са изразявани 
многократно  в  рамките  на  разискванията  по  време  на  естонското 
председателство.  Обърнете внимание, колеги, днес е пристигнал и 
преводът, но все пак смятам, че има нужда от запознаване с оглед 
големия обем, и на следващото заседание да го разгледаме.

Колеги,  връщам  на  доклад  преписката  относно 
конференцията  на  АСЕЕЕО,  която  ще  се  проведе  във  Вилнюс, 
Литва,  през  септември  в  периода  5-7  септември.  В  тази  връзка 
госпожа председателката ми е преразпределила неин доклад, като е 
посочила,  че  частично на заседание на ЦИК на 26 юни 2018 г.  е 
докладвала  преписка  с  вх.  №  ЦИК-07-76/2  от  22  юни  2018  г.  с 
превод вх. № ЦИК-07-76/3 от 29 юни 2018 г. Припомням, че тя заяви 
участие  в  конференцията,  като  ни  информира,  че  е  включена  в 
програмата  на  конференция.  Преписката  е  качена във вътрешната 
мрежа.  Сочи  се,  че  са  на  път  да  финализират  дневния  ред  на 
Годишната конференция, но все още има възможност да се участва. 
Очакват се презентатори, особено за раздел „Най-добри практики от 
света на изборите и изграждане на доверие”. Сочат, че тази сесия ще 
бъде от 13 до 14,15 ч. на 7 септември. 

„Ако желаете да участвате или ако имате някакви въпроси, 
свързани с конференцията, моля, не се колебайте да се свържете със 
Секретариата”.

Доколкото съм информирана аз като докладчик, разбрах, че 
на  предходното  заседание  се  заявиха  госпожа  Сидерова,  госпожа 
Алексиева,  госпожа  Иванова  ме  информира  днес  и  госпожа  Таня 
Цанева. 

Аз ви предлагам да гласуваме участието на тези колеги на 
предстоящата конференция в Литва, Вилнюс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Възражения, 
мнения? Заповядайте.
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ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Аз  оттеглям  интереса  си  към 
конференцията на АСЕЕЕО. Заявих желание, тъй като не знаех, че 
има колеги, които са се заявили преди мен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други? Режим на 
гласуване  на  направеното  предложение  от  госпожа  Ганчева  за 
колегите, които тя обяви: госпожа Алексиева, госпожа Сидерова и 
госпожа Иванова.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка  
Ганчева,  Катя Иванова, Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева); против – 2 (Емануил Христов, Ерхан Чаушев).

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  пропуснала  съм  при 
поредицата от писма, които ви докладвах във връзка със заявлението 
за достъп до обществена информация, писмо с вх. № МИ-06-299/132 
от 2 юли 2018 г., което е от кмета на община Борово.

За сведение и обобщаване  съгласно предходни доклади.
Това са ми докладите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-07-64/8 от 20 юни 2018 г. и вх. № ЦИК-07-64/9 от 2 юли 
2018 г., което е преводът на това писмо. То е официално писмо от 
Асоциацията  на  световните  изборни  органи,  A-WEB,  което  е 
разпределено на доклад в английския вариант на мен, в българския – 
на колегата Сюлейман, но го докладвам аз по общо съгласие.

Това  писмо  ни  се  изпраща  с  предложение,  тъй  като 
Секретариатът  на  A-WEB  ръководи  различни  програми  с  цел  да 
служи като глобален център, където органите членки за управление 
на избори споделят помежду си своите знания и опит в областта на 
изборите, така че всяка една от тях да може да насърчи ефикасността 
и  ефективността  си  при  произвеждане  на  свободни,  честни, 
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прозрачни  ангажиращи  избори  в  своята  страна.  Секретариатът 
работи по преобразуването на A-WEB, както знаем, за да се увеличи 
разнообразието по отношение на източниците на  финансиране и да 
се гарантира независимост на органите.

Любезно ни молят да сътрудничим, като се присъединим към 
A-WEB в неговите постоянни усилия и търси да си сътрудничи с 
експерти от органите на държавите членки за управление на избори 
в  Секретариата  в  следните  области:  обучение  и  изграждане  на 
капацитет, ИКТ, проучване и връзки с обществеността.

Тъй  като  информацията  е  малко  обща  какво  точно  се 
предлага в това писмо, колегите, които по-добре владеят английски, 
също го прочетоха в английския вариант, аз го докладвам в момента 
за  сведение  и  ви  предлагам  все  пак  да  върнем  обратно  едно 
запитване за малко по-големи подробности какво е  предложението, 
как  ще  се  изразява  това  сътрудничество,  за  да  можем  да  вземем 
решение обосновано и мотивирано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Съгласни  сме, 
колеги, нали? Добре.

РОСИЦА  МАТЕВА: Колеги,  докладвам  ви  –  аз  бях 
докладвала  на  12  юни  –  писмо,  материал  от  университета  на 
Пенсилвания,  което  е  изпратено  за  сведение  от  един  господин 
Любомир Благоев на сайта на Централната избирателна комисия във 
връзка  с  дистанционно  електронно  гласуване.  Това  е  полезен 
материал  от  САЩ  по  отношение  на  машинно  и  електронно 
гласуване. Преводът е пристигнал и помолих да го прехвърлят във 
вътрешната  мрежа  в  днешно  заседание.  Това  са  на  практика 
показания  на  този  господин  Мат  Блейс  пред  комисия,  която  е 
създадена  за  надзор  и  правителствена  реформа  в  Съединените 
американски щати, свързана с междуправителствени работи относно 
киберсигурността  на  машините  и  електронните  системи  за 
гласуване. Този господин е давал показания пред тази комисия и на 
практика  това  е  извадка  от  тези  показания.  Той  казва,  че  в 
последните 25 години неговите проучвания и работа са фокусирани 
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върху  сигурността  на  криптографските  изчислителни  и 
комуникационни системи и особено предвид на това, че все повече 
разчитаме  на  несигурни  платформи  като  интернет  за  все  по-
критични приложения.

Материалът е доста голям по обем. Аз ви предлагам всеки от 
вас  да  се  запознае  с  него  и  ако  желаете,  можем  в  групите  по 
машинно гласуване и по дистанционно електронно гласуване да го 
прочетете.  То  е  просто  информация  за  начините,  по  които  се 
гласува. Правени са проучванията в различни щати, през 2017 г. е 
направен  един  експеримент,  наречен  „Село  за  гласуване”.  Има 
интересни неща. Говори се за  електронни избирателни списъци, за 
оптични  четци  на  бюлетини,  машини  за  електронно  гласуване  с 
директно  отчитане,  обработване  на  неприсъствено  предварително 
гласуване, осигуряване на дефиниране на бюлетини и т.н.

Предлагам ви всеки един да се запознае с материала, той се 
намира  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  и  при 
нужда ще го обсъдим работно.

Това са моите доклади. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

12-11 от 22 юни 2018 г., преразпределено ми е от колегата Томов. 
Писмото е от Тодор Гунчев, председател на Обществения съвет към 
ЦИК.  В  това  писмо  са  ни  предоставени  шест  идеи  за  проект 
вследствие  на  проведената  среща  между  Обществения  съвет  и 
Централната избирателна комисия.

Писмото  е  качено  в  моя  папка.  Бих  ви  помолила  да  се 
запознаете  с  тези  предложения на  тези  проекти  и  мисля,  че  това 
писмо трябва да го разгледаме в работна група и тогава вече да се 
докладва в заседание.

Така  че  предложението  ми  е  да  го  разгледаме  на  работна 
група. Засега за сведение.
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И ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-84 от 4 юни 2018 г. 
Писмото е от Венецианската комисия. Това писмо ви го докладвах 
на 5 юни. От Венецианската комисия ни информират за базата данни 
с  избирателно законодателство  на  Венецианската  комисия.  Тогава 
решихме,  че  трябва  да  публикуваме  линка  на  Венецианската 
комисия  на  нашия  сайт,  което  е  направено  в  „Полезни  връзки, 
международни  институции,  Венецианска  комисия”.  И  когато  се 
отвори освен информацията, която се предоставя от Венецианската 
комисия,  са  включени  Конституцията  на  Република  България  и 
нашето законодателство, а именно Изборния кодекс от 2014 г. и от 
2017 г. след направените изменения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  ви 
благодаря, госпожо Цанева.

Сега  моля  ви  да  гласуваме  нова  точка  доклади  по 
прокурорски преписки, която ще бъде точка 5а.

Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румяна Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  
против – 1 (Йорданка Ганчева).

Заповядайте, колега Баханов, по точка 5а.

Точка 5а. Доклади по постановления на прокуратури.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ: Благодаря.  Уважаеми  колеги, ще  ви 

докладвам вх. № МИ-09-5 от 21 юни 2018 г.,  вх. № МИ-09-8 от 21 
юни 2018 г., вх. № МИ-09-4 от 21 юни 2018 г. и вх. № МИ-09-3 от 21 
юни 2018 г., както и вх. № МИ-09-9 от 21 юни 2018 година.

Уважаеми колеги, става въпрос за идентични постановления 
за отказ да се образуват досъдебни производства и прекратяване на 
преписки от прокурор при Районна прокуратура – гр. Кърджали, по 
повод  постъпили  списъци  на  лица,  гласували  в  нарушение  на 
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Изборния  кодекс  в  избори  общински  съветници  и  кметове  на  25 
октомври  2015  г.,  което  е  престъпление  по  чл.  168,  ал.  1  от 
Наказателния кодекс. Постановленията са идентични, затова ви ги 
прочетох като входящи номера.

Установено е, че лицата са български граждани. Към датата 
на  изборите  са  били  със  съответен  настоящ  адрес,  където  са 
гласували по настоящ адрес.  Във всички постановления, които ви 
докладвах,  е  записано,  че  промяната  на  настоящия  адрес  на 
съответното лице е било извършено чрез неистинска адресна карта, 
като  по  този  случай  е  било  образувано  и  се  е  водило  друго 
наказателно  производство,  в  хода  на  което  наказателно 
производство по отношение на неистинската адресна регистрация не 
са били установени данни за съучастие от страна на лицето, което е 
било  съответният  гласоподавател.  Едното  лице  е  гласувало  в  с. 
Кобилино, другото – в с. Мост, община Кърджали, отново гласувано 
в с. Кьосево по настоящ адрес, в с. Невестино по настоящ адрес е 
гласувано при другото постановление.

Изводът  на  прокуратурата  е,  че  тези  лица  са  гласували  по 
настоящ  адрес,  където  са  били  вписани  в  основния  избирателен 
списък. При тези условия прокуратурата счита, че лицата са имали 
право да гласуват в изборите за общински съветници и кметове на 25 
октомври 2015 г. и не са били установени данни съответното лице да 
е гласувало в нарушение на Изборния кодекс. Заради това считат, че 
липсват  достатъчно  данни  да  се  направи  основателно 
предположение, че е извършено престъпление от общ характер по 
чл.  168,  поради  което  за  докладваните  ви  преписки  отказва  да 
образува  досъдебно  производство  и  прекратява  преписката  пред 
Районна прокуратура – Кърджали.

Уважаеми  колеги,  с  оглед  на  така  изложената  фактическа 
обстановка  считам,  че  и  петте  постановления  с  идентичен 
фактически състав трябва да останат за сведение. Но колегите могат 
да  се  запознаят  по  входящите  номера,  които  продиктувах,  и 
евентуално на следващо заседание да изразят противно становище.
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И  още  един  комплект  от  три  идентични  постановления. 
Входящите номера са МИ-09-7 от 21 юни 2018 г.,  МИ-09-6 от 21 
юни 2018 г.  и МИ-09-10 от същата дата.  Установено е отново, че 
лица, които са гласували по настоящ адрес, но пише в началото на 
постановленията  за  отказ,  че  целта  на  привидни  вписвания  по 
настоящ адрес  според  прокурора  е  била  лицата,  регистрирани  по 
настоящ адрес,  да гласуват на изборите за общински съветници и 
кметове на 25 октомври 2015 г. Предвид горепосоченото вписването 
им в избирателните списъци и гласуването от тях или от друго лица 
съставлявало  представлявало  по  чл.  168,  ал.  1  с  известен, 
респективно неизвестен извършител.

Установено  е  по  отношение  на  лицата,  че  имат  постоянен 
адрес  на  едно  място,  настоящ  –  в  друго,  съответно  едното 
постановление  е  в  с.  Сватбаре  с  настоящ адрес,  с  постоянен  в  с. 
Висока  поляна.  Гласувало  е  по  настоящ  адрес.  След  като  е 
упражнило правото си на  глас  лично се  е  вписал  в  избирателния 
списък.

Следват  изводи  на  прокуратурата,  тълкуване  на 
избирателните  норми,  залегнали  в  Изборния  кодекс.  И  за  трите 
постановления е изведено като извод, че гласоподавателят е знаел за 
факта, че има настоящ адрес в съответното населено място, където е 
упражнило правото си на глас, след като на местните избори е подал 
гласа си в съответната избирателна секция по настоящ адрес.

Към момента все още не е известно и не може със сигурност 
да  се  твърди,  че  във  връзка  с  адресната  му  регистрация има 
извършено престъпление, тъй като самите лица не са установявани и 
разпитвани.  Известни  са  много  случаи,  при  които  гражданите  са 
предоставяли  на  лица  от  администрацията  правото  да  изготви  и 
подпише от тяхно име необходимите документи за  регистрация по 
настоящ адрес.

Това  е  фактическата  обстановка.  И  считат,  че  лицата  са 
съзнавали, че имат право на глас, тъй като са били налице условията 
по чл. 396, ал. 1 от Изборния кодекс. А дали фактическият състав по 
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регистрацията страда от някакви пороци, гласоподавателят не е бил 
длъжен да съзнава, което е строга юридическа материя и не следва 
да се очаква гражданите да могат да направят тълкуване на закона.

И  за  трите  е  изведен  изводът,  че  така  изложените 
обстоятелства  прокурорът  при  Районна  прокуратура  –  Кърджали, 
счита,  че  съответният  гласоподавател  има  избирателно  право  по 
смисъла по чл. 396, ал. 1 и е подал гласа си в избирателна секция по 
настоящ  адрес,  където  е  упражнило  избирателното  си  право 
съобразно  изискванията  на  Изборния  кодекс,  поради  което 
наказателно  производство  не  следва  да  се  образува,  преписката 
следва да се прекрати.

Уважаеми  колеги,  с  оглед  на  така  изложената  фактическа 
обстановка отново считам, че настоящите постановления за отказ да 
се  образува  наказателно  производство,  които  и  прекратяват 
съответните преписки, следва да останат за сведение. Отново казвам, 
колегите  по  входящите  номера,  които  продиктувах,  може  да  се 
запознаят и да изразят противно мнение. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  В  точка  Разни 
сме аз и госпожа Матева.

Точка 6. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз исках да взема 

думата като председателстващ в момента с оглед на публикацията, 
която е в „Сега бг. „Забравете за електронното гласуване”. 

Първо  искам  да  прочета  §  145  от  Преходните  и 
заключителните разпоредби:  „При произвеждане на избори след 1 
януари  2018  г.  се  създава  възможност  –  подчертавам  за 
журналистите  –  възможност  за  експериментално  дистанционно 
електронно  гласуване,  което  да  се  провежда  на  три 
последователни…” 

С  оглед  на  тази  възможност,  която  законът  предвижда, 
Централната  избирателна комисия проведе общо шест симулации, 
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като първите бяха проведени още на 12 декември 2017 г., а вторите 
три симулации бяха проведени на 13 и 14 декември 2017 г.

Съвсем накратко, с оглед на предстоящото ми предложение 
искам  да  припомня  –  отново  казвам  –  за  протокола  конкретните 
бележки, свързани с това дистанционно електронно гласуване. А те 
са следните и са изложени в наш доклад до Народното събрание: 
„Дистанционно  електронно  гласуване,  макар  и  удобно  за 
потребителя,  изисква  специфични  компютърни  умения. 
Контролираният вот както по време на гласуването, така и по време 
на евентуална проверка дали гласът е отчетен правилно, не може да 
бъде преодолян с дистанционно електронно гласуване. Независимо 
от възможността да се гласува многократно дистанционно, рискът от 
контролиран  вот  при  дистанционно  електронно  гласуване  е  по-
голям, отколкото например при гласуването с хартиени бюлетини.

Въведените с Изборния кодекс алтернативни възможности за 
избирателя да гласува с хартиени бюлетини, да гласува машинно и 
да гласува дистанционно, които съществуват паралелно, оскъпяват 
организирането и провеждането на изборите.

И  съвсем  накратко  извадка  от  конкретните  ни  бележки, 
изложени  в  становището  ни  от  30  януари  2018  г.  до  Народното 
събрание, са следните.

 „Една от предпоставките за осъществяване на дистанционно 
електронно  гласуване  е  наличие  на  надеждна  идентификация  на 
избирателя.  В  Република  България  тази  идентификация  е 
предвидена  по  реда  на  Закон  за  електронната  идентификация  и 
свързания с него Закон за българските лични документи. Съгласно 
този закон личната  карта  може да  е  носител на  удостоверение  за 
електронна идентификация и на квалифициран електронен подпис. 
Орган за електронна идентификация е  министърът на вътрешните 
работи, който издава удостоверение за електронна идентичност.”

По  подобен  ред  вървят  всички  наши  бележки,  които  са 
свързани с опасностите,  възраженията,  пробите,  грешките с  оглед 
предвидената, пак повтарям, възможност в Изборния кодекс.
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Уважаеми колеги, аз ви предлагам – разбира се, вие може да 
се  съгласите,  може  не  –  извадки  от  това  ни  становище  да 
предоставим като право на отговор на в. „Сега”. Ще преценим кои 
извадки да направим с оглед да бъде по-кратко, защото докладът ни 
е много обемен, не става за публикация в медия.

Ако искате, да помислим до четвъртък по това.
Само искам да допълня за протокола, че освен това в статията 

пишат, че ние усвояваме пари по проект. Държа да кажа от името и 
за сметка на ЦИК, че участието ни като партньор е безвъзмездно. 
Нито един лев за ЦИК няма по проекта!

РОСИЦА  МАТЕВА:  Аз  искам  да  допълня  аргументите  на 
колегата  Мусорлиева,  ако  вземем  решение  да  се  възползваме  от 
право на отговор, че в крайна сметка за да бъде въведено съгласно 
изискванията  на  Изборния  кодекс  дистанционно  електронно 
гласуване, би следвало да има въведена електронна идентификация 
на  българските  граждани,  респективно  избиратели  по  Закона  за 
електронните лични документи, което е вменено като задължение на 
министъра на вътрешните работи, за което все още няма обществена 
поръчка или ако е обявена, тя е съвсем в начална фаза. Срокът за 
въвеждане  на  тези  документи  към  настоящия  момент  е  1  януари 
2019 г. Така че докато тази система не заработи, а тя би следвало да 
се сработи със системата за електронно гласуване, не може да бъде 
извършвана идентификация на българските граждани.

Отделно от това би следвало да бъде въведена и да заработи 
синхронизирано  със  системата  за  електронно  гласуване  и 
електронната база данни „Население” към „ГРАО”, където също би 
следвало да се получава информация, когато българските граждани 
се регистрират на специалната страница на ЦИК, че този гражданин 
има съответните избирателни права за съответния вид избор. 

Докато  тези  две  системи  не  заработят  и  не  бъдат 
синхронизирани  със  системата  за  дистанционно  електронно 
гласуване,  на  практика  не  могат  да  бъдат  извършвани  и 
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експерименти, тъй като няма как това да се случи реално в частични 
избори.

Това  са  някои  от  аргументите,  поради  които  ние  не 
извършваме вменените ни в Изборния кодекс задължения да правим 
експеримент при частични избори през 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Госпожо 
Сидерова, заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Само  в  допълнение  към  госпожа 
Матева,  на  конференцията  на  Висшия  адвокатски  съвет  по 
дигиталните  технологии,  която  се  проведе  на  22  юни, 
изпълнителният  директор  на  Държавната  агенция  „Електронно 
управление” изнесе информация пред адвокатурата, че всъщност в 
2020  г.  ще  започнат  да  се  изработват  личните  документи  и  се 
планира към септември 2020 г.  да приключи издаването на лични 
документи. Но да започне в 2020 г. Без такива документи и всичко, 
което каза колегата Матева, е невъзможна организацията на всички 
останали въпроси. Всичко останало е следваща стъпка след тези две.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 
колега Иванова.

КАТЯ ИВАНОВА: Аз се присъединявам към всичко казано 
от  колегите  и  категоричното  ми становище  е,  че  ние  по  някакъв 
начин  трябва  да  поискаме  и  да  дадем  отговор  на  упреците, 
отправени към Централна избирателна комисия в цитираната статия 
във в. „Сега”.

Това което обаче аз искам да предложа, е, че според мен няма 
да имаме предоставена възможност толкова обстойно като материал, 
като думи да бъде публикувано правото ни на отговор. И според мен 
акцентът в този отговор, който ние ще дадем, трябва да бъде върху 
обстоятелството,  че  ЦИК  винаги  достатъчно  сериозно  приема 
вменените от закона задължения и изпълнява тези си задължения. В 
конкретния  случай  обаче  ЦИК  е  в  обективна  невъзможност  да 
изпълни  това  свое  законово  задължение,  тъй  като  е  зависима  от 
обстоятелства,  които  са  от  компетентността  на  други  държавни 
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органи. Тоест без да имаме тази електронна идентификация, за която 
говореше  колегата  Матева,  без  да  имаме  новите  документи  за 
самоличност,  с  които  ще  става  гласуването,  ЦИК  каквото  и  да 
направи,  не  би  могла  да  организира  дистанционно  електронно 
гласуване в сроковете, визирани в сега действащия Изборен кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само  ако  ми 
разрешите, освен това, което казахте, продължавам да се позовавам 
на нашето взето становище, например т. 7: За да се въведе надлежно 
и сигурно дистанционно електронно гласуване на основание § 145 от 
Изборния кодекс, следва да се избере сертифицираща организация, 
която да удостовери съответствието, а такава не съществува.

Затова  предлагам  просто  в  точки  да  напишем  взетото  ни 
решение.

Променям предложението си в следния смисъл. Да поискаме 
право на отговор под формата буквално на две изречения и линк към 
становището,  което  ясно  да  се  вижда,  от  30  юни  2018  г.,  като 
аргументирано и сериозно взето становище с решение на Комисията.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението за 
кратък  отговор с  посочване  на  това,  че  ако искат  по-сериозно  да 
разгледа  въпроса,  да  прочетат  нашия  доклад,  който  сме  дали  до 
Народното събрание. Иначе с две изречения да поискаме право на 
отговор. И да се качи на нашата страница.

Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Росица  Матева,  Румяна Сидерова,  Таня  Цанева);  против  –  4 
(Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Севинч  Солакова,  Метин  
Сюлейман).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз гласувах  специално против това 
предложение, но дължа да кажа, че съм обезпокоена от внушенията 
в  тази  статия,  защото  критиката,  насочена  към  Централната 
избирателна  комисия  с  оглед  и  на  изразеното  становище,  което 
преди малко споделих от предишна среща, която проведохме в ЦИК, 
определено считам, че това е атака срещу демокрацията.

Централната избирателна комисия оценява и придава голямо 
значение на електронното гласуване и на машинното гласуване, но с 
по-висока стойност оценява честните избори и опазването вота на 
избирателите. Всяко едно недоверие в обществото срещу изборните 
резултати, както и органите, които се избират, би довело до много 
по-неблагоприятни  последици,  отколкото  би  имало  електронното 
гласуване  с  даване  на  възможност  на  хората,  които  желаят  да 
участват в това.

Определено  считам,  че  медиите  следва  да  получат 
информация за това къде, в кои държави има електронно гласуване, 
машинно  гласуване  –  точно  никъде!  –  какви  са  тенденциите  и 
перспективите, кои са опасностите при електронното гласуване, за 
което ние говорим, и каква несъгласуваност между отделните закони 
допусна Народното събрание. И независимо че сме информирали и 
сме  предоставили  нашето  становище,  проведохме  и  среща  с 
представители на законодателния орган, до този момент сроковете 
за  въвеждане  на  електронната  идентификация  в  страната  не  са 
приведени в съответствие със сроковете по Изборния кодекс.

По  тази  причина  считам,  че  задължително  до 
законодателният  орган  отново  следва  да  се  изпрати  едно 
напомнително  писмо,  в  което  да  се  укаже,  че  срокът,  който 
Централната избирателна комисия трябва да има, трябва да следва 
срока  за  електронната  идентификация,  която  ще  се  изгради  в 
Министерството на вътрешните работи.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, с оглед на 
решението  ни  предлагам  госпожа  Иванова,  госпожа  Матева,  аз  и 
който друг желае, в оперативен порядък да подготвим един кратичък 
отговор. 

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с предходния доклад 

по обществената поръчка ви докладвам, че на 26 юни 2018 г. сме 
одобрили и сключили договор с външния експерт, който участваше 
като  член  на  комисията  по  тази  обществена  поръчка,  така  че  ви 
предлагам  да  одобрим  работата  му  и  да  му  бъде  изплатено 
договореното възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 
гласуване, уважаеми колеги.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,    Катя  
Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева).

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание. 
Благодаря ви за коректността и компактността на докладите.

(Закрито в 12,45 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Стойка Белова
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