ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 582
На 7 ноември 2017 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно 26-та международна конференция на
Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO).
Докладват: Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Румяна Сидерова
2. Доклад относно представен междинен доклад с предмет:
„Проучване и анализ на добрите практики за дистанционно
електронно гласуване и провеждане на три симулации на
дистанционно електронно гласуване“.
Докладва: Камелия Нейкова
2.а. Искания за изплащане на възнаграждения.
Докладва: Ивайло Ивков
3. Доклади по писма.
Докладват: Камелия Нейкова, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Мартин Райков
4. Разни.
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
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Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова и Росица Матева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
уважаеми колеги! В залата сме 13 членове на Централната
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 7 ноември 2017 г.
Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред: т. 1.
Доклад относно 26-та международна конференция на Асоциацията
на избирателните комисии от Европа (ACEEEO) – докладчик
госпожа Грозева, аз също ще се включа; т. 2. Доклад относно
представен междинен доклад с предмет: „Проучване и анализ на
добрите практики за дистанционно електронно гласуване и
провеждане на три симулации на дистанционно електронно
гласуване“ – докладчик госпожа Нейкова; т. 3. Доклади по писма с
докладчици госпожа Нейкова, госпожа Сидерова и госпожа
Солакова, и т. 4. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Ако може да ме включите в доклади по
писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Арнаудов.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да включите нова точка – искания
за изплащане на възнаграждения, за да включим искане от ОИК –
Батак за две заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
т. 2.а. - искания за изплащане на възнаграждения. Записах, господин
Ивков.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Моля да ме включите в доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Райков.
Други? – не виждам.
Колеги, днес ще гласуваме с вдигане на ръка. Ще помоля
госпожа Грозева да отчита резултата.
Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен
дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
бих искала да ви уведомя, че по обективни причини от днешното
заседание отсъстват господин Чаушев, госпожа Ганчева, господин
Андреев, госпожа Матева, госпожа Иванова и господин Баханов.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа:
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1. Доклад относно 26-та международна конференция на
Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO).
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моята папка за
днешна дата ще видите папка „АСЕЕЕО“. Там са качени договорите,
които днес трябва да утвърдим, а именно:
Допълнително споразумение с хотел „Маринела“, тъй като
ние имаме договор, сключен още на 24 август 2017 г. Съгласно чл. 4,
ал. 1 и ал. 2 от настоящия договор, следва на база допълнително
споразумение да утвърдим съответно датите, броя на участниците и
банкетинга, както те го наричат.
Към Допълнителното споразумение са приложени всички
тези варианти, които са ни изпратени от хотела. Предлагам да ги
утвърдим така както са ни изпратени по бройки – всичко е уточнено
и проверено от нашите юристи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване одобряването на това
Допълнително споразумение. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема.
Продължете.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващия договор, който предлагам
на вашето внимание, това е договор от „Маржек“ ЕООД. Това е
фирмата, на която е възложено да напечата съответно всички
материали, които сме поръчали, както и въпросната брошура. Това е
по т. 7 от предварителния бюджет.
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Брошурата ще е готова днес. Имаме след договора – не знам
дали видяхте, и Приложение № 1 – неразделна част от този договор,
за цените на услугите. Разминаването е с някъде около 1000 лв. и се
дължи на това, че ние утвърдихме книжката в обем 40 страници, а тя
излезе 88 страници. Така че ви предлагам да утвърдим този договор
с приложението, което е към него, и да възложим на главния
счетоводител и на председателката да бъдат подписани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да гласува
с вдигане на ръка.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против
– няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващият договор е договорът с
фирмата, която обезпечава техническото обслужване. Фирмата е
„СЕГ Инвент Сървисиз“ ЕООД. Към договора има приложени три
приложения. Ние сме гласували и трите, защото както знаете, на
части им възлагахме допълнителни задължения. На 19-ти сме
утвърдили първото предложение, което е на стойност… Всичко е в
евро.
Направила съм грешка при доклада на 2 ноември 2017 г., а
именно там където съгласно трийминга сме поискали да бъде
записвано на всички езици, на които ще бъде извършен преводът.
Правилно съм докладвала, че ще струва 480 евро, както и двете
камери, само че те ще струват не в лева, а в евро. Или общата сума
да се счита не както съм казала 1100 лв., а 1100 евро. И ако утвърдим
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фактически договора с приложенията, няма никаква пречка. Просто
трябва да се извърши. Моя е грешката, че съм сбъркала. Иначе
офертите са налице и не се различават от това, което фактически ни
е било предложено първоначално. Поради което ви предлагам да
гласуваме и съответно да възложим на главния счетоводител и на
председателя да извършат подписването на съответните договори. В
този случай нямаме авансови плащания. Единствено на хотела
дължим 40 на сто по договор авансово плащане. Навсякъде
плащането ще бъде извършено след предоставяне на съответната
услуга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Продължете.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, вчера обсъдихме в по-тесен
кръг с колегите, които присъстваха тук, да поканим да присъстват на
нашето събитие предишни председатели и членове на централни
избирателни комисии, а именно госпожа Красимира Медарова,
господин Бисер Троянов и госпожа Ралица Негенцова като
дългогодишни говорители, госпожа Светла Димитрова, госпожа
Гергана Маринова, господин Паскал Бояджийски, господин Пламен
Киров, проф. Димитър Костов, госпожа Маргарита Златарева като
наш бивш колега.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Изпусната е госпожа Снежана
Начева. Ако решим и секретарите, няма пречка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Има ли други предложения? – Заповядайте, госпожо
Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Просто предлагам да отправим
покана на дългогодишния секретар на Централната избирателна
комисия господин Мустафа Карадайъ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаема
госпожо Мусорлиева, господин Карадайъ е поканен в качеството си
на народен представител, тъй като отправихме покана към всички
парламентарни групи.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласуваме със системата.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Имам да докладвам още нещо. Не е
качено в папка „АСЕЕЕО“, а е качено под № ЦИК-00-693. Намира се
в моята папка най-отдолу. Това е договор с Емил Филипов и аз съм
ви докладвала офертата. Но е качен грешният договор.
Това е лицето, на което е възложено да извърши
видеозаснемането и снимките. Офертата, която ви докладвах, на
стойност 1800 лв., е само за 9.11.2017 г. Питам и мисля, че ще
следва да има видеозаснемане както на 8 ноември, така и на
10.11.2017 г. Това е изискване и на АСЕЕЕО.
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Така че фактически господинът ще предложи оферта и за
останалите дни – за 8-ми и за 10-ти. 10.11.2017 г. е работен ден на
конференцията и е за общи снимки, които да се заснемат за
видеоархив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване с машинката това предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, още два въпроса за предстоящата
конференция.
Първо, във вътрешната мрежа в моя папка има файл на Пауър
Пойнт. Нарича се „Презентация“.
Колеги, както знаете, по програма в началото на
конференцията има 45 минути за представяне на българската
Централна избирателна комисия. Колеги, това е презентацията,
която ще изнеса. Тъй като три са работните езици на конференцията
– български, английски и руски, моята идея е презентацията да бъде
на руски и на английски език, а аз да я изнеса на български език.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, моля да одобрите тази презентация.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
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Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, и последен въпрос. Тъй като утре е
заседанието на Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО и Общото
събрание на АСЕЕЕО, отвъд това, че аз трябва да участвам и в
заседанието на Изпълнителното бюро, и в Общото събрание, колеги,
трябва днес да упълномощим и други представители на Централната
избирателна комисия, които утре да участват в Общото събрание.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, това ще са госпожа Мусорлиева и госпожа Сидерова.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – 1 (Емануил Христов).
Предложението се приема.

1. Доклад относно 26-та международна конференция на
Асоциацията на избирателните комисии от Европа (ACEEEO).
РУМЯНА СИДЕРОВА: Докладвам свързано с АСЕЕЕО с вх.
№ ЦИК-07-55-63 от 6 ноември 2017 г. от ръководителя на Кръглата
маса, която е „Дигитални решения в подкрепа на избора на
избирателя“. По едно време нямаше да я има, сега ще я има тази
кръгла маса. Уведомява, както традиционно правят останалите
модератори, за реда по който ще се провежда кръглата маса и за
изказванията, че трябва да са по пет минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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И уважаеми колеги, за да приключим с точка първа от
дневния ред, докладвам аз, тъй като днес пристигна това съобщение
и нямаше време да се преведе. То е от Мениджър проекти на
АСЕЕЕО господин Янос Мецс. Обръща се към говорителите на
Пленарна сесия 2, и казва, че ако ще се използва презентация в
Пауър Пойнт, той моли тази презентация да му бъде изпратена на
съответния имейл адрес. Колеги, писмото е във вътрешната мрежа с
вх. № ЦИК-07-55-66. Моли да му бъде изпратена презентацията на
съответния имейл адрес или тя да бъде налята в съответния ден,
който е посочил. Така че колеги, които ще имате презентации, много
ви моля, да изпратите на този адрес своята презентация. (Коментари
и уточнения извън микрофона.)

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Доклад относно представен междинен доклад с
предмет: „Проучване и анализ на добрите практики за
дистанционно електронно гласуване и провеждане на три
симулации на дистанционно електронно гласуване“.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-659-3 и
ЦИК-00-659-4 от 6 ноември 2017 г. сме получили по електронната
поща коригирания вариант на Междинен доклад, представен от
изпълнителя по Дейност 1 от проекта „Изграждане и внедряване на
система за дистанционно електронно гласуване“.
Колеги, материалите са във вътрешната мрежа за днешното
заседание в папка с моите инициали, в която има папка „Междинен
доклад 2“. В първата папка „Междинен доклад 1“ е същото, но в pdf
формат и са няколко файла – просто така са пристигнали. Отворете
втория файл „Междинен доклад 2“ – той е в уърд.
Колеги, аз накратко ще ви запозная с това, което ми направи
впечатление вчера при първоначалния преглед на коригирания
доклад:
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Това, което забелязах е, че първо е представен в по-голям
обем. Мисля, че са около 280 страници. Личното ми впечатление е,
че големият обем е и поради увеличеното междуредово разстояние
между отделните текстове. Увеличено е съдържанието на
Междинния доклад – то е по-подробно.
Опитах се да направя сравнение с бележките, които сме
изпратили с писмо с изх. № ЦИК-00-673 от 27 октомври 2017 г. Към
държавите, за които е правено проучване, е добавена и Индия.
По отношение на нашите бележки, свързани с представяне на
системите на база попълнени въпросници, положението е
аналогично, както с предходния доклад. Почти няма промяна. Но
пак подчертавам, че това е първоначалното ми впечатление.
Също така има направен суот анализ. Това е било и в нашите
бележки, че има изискване да се направи такъв анализ на всяка
система. Разгледах анализите на всичките държави, като не е
направен такъв за Индия, Холандия и Молдова. А по отношение на
две държави – Исландия и Естония, в този анализ са посочени само
положителни страни и нищо повече. Няма отрицателни страни, няма
възможности, няма рискове, което според мен не е възможно. Да не
говорим, че в останалите държави по отношение на нито една суот
анализът в частта „Възможности“ не е попълнен. Пише: „Няма
информация“.
По-нататък по отношение на анализ на приложимостта за
България на изследваните системи, е предоставена информация за
Естония, Норвегия, Австралия, Швейцария, Финландия, Канада,
Великобритания, САЩ и Холандия. За голяма част от изискванията
на Изборния кодекс няма информация или е посочен препращащ
линк, т.е. в тази част според мен това не представлява анализ, а
някаква статистика е предоставена.
По отношение на сравнителния анализ на държавите с добри
практики положението е почти същото като преди. Ние в нашите
бележки сме записали, че липсват мотиви. В частта с мотиви, ако
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искате – вижте на стр. 222 от новия анализ, мотивите с какво
съдържание са: от няколко реда.
В частта „Правен анализ на системата за дистанционно
гласуване“, която е избрана за демонстрациите, по отношение на
въпросника пропуснах, че е изпратен не до всичките 13 държави, а
до 9. За Молдова, Индия, САЩ и Исландия няма данни да е
изпращан въпросникът.
Допълнено е съдържанието с анализ… Съдържанието на
междинния доклад, а не на самото съдържание като такова. С анализ
на Закона за избор на парламент в Естония, в който е
регламентирана процедурата за дистанционно електронно гласуване.
За ваше улеснение, ако представлява интерес, това е от стр. 229 до
стр. 232 – много малка част. След което анализът е аналогичен на
стария доклад: сравнявах стария текст и сега изпратения.
Отново се посочва отменената препоръка на Съвета на
Европа, за която изрично обърнахме внимание, че тази препоръка е
отменена.
По отношение на нашия писмен материал, който
представихме като източник на информация, отново не е взет
предвид и не е посочен в източниците на информация.
В нашите бележки за използвани съкращения и непознати
понятия има накрая добавен един речник с някои от понятията, но
например, не е дадено определение какво е „прагово основно
управление“ и „универсално верифициране“, „уязвимост от приг“.
Това чета от нашето писмо.
И като цяло мисля в момента да не ви отнемам повече от
времето, защото това са само някои първоначални бележки. И ви
предлагам – виждам, че срокът за разглеждане на доклада е 10
ноември 2017 г. Вероятно това е срокът за Държавната агенция
„Електронно управление“, но все пак те очакват от нас бележки и
коментари. Затова предлагам утре в 11 ч. да се съберем за поподробно обсъждане.
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Мисля, че Междинният доклад ви е изпратен по електронната
поща, за да има малко повече време да се запознаете, защото
наистина е обемен, но в цялост моето лично впечатление е, че не са
изпълнени изискванията и препоръките, които е дала Централната
избирателна комисия, за да бъде докладът съобразен със заложеното
в техническото задание по проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Първо, аз не знам дали утре може
да се проведе тази среща без председател и заместник-председател,
които сме на заседанието на Изпълнителното бюро и на Общото
събрание на АСЕЕЕО. Това първо. Не за друго, а защото смятам, че
е важно да присъстваме. А в случай че има такова работно
заседание, искам следните два въпроса да поставя, които ви моля да
обсъдите, уважаеми колеги.
Какво правим фактически със заблуждението на обществото,
че Централната избирателна комисия участва в нещо, което е негова
отговорност, а няма никакви права, не може да влияе и не може да
направлява? Въвлечена е при неизяснени обстоятелства в проект, на
който не са ясни параметрите за ЦИК. Няма какво да се лъжем.
На второ място, без никакво заяждане, няма как към онзи
момент, когато беше проведена лична среща между нашия
председател и президента, да не е засяган този въпрос, защото от
медиите разбрахме, че по някакъв начин е обсъждано електронното
и машинното гласуване. И тогава – просто искам да избегна
ситуацията, в която президентството да е заблудено. Защото този
проект в момента е на такова положение, че ние не можем да
изпълним задълженията си по закон. И фактически никой в
обществото не знае, че Централната избирателна комисия е въведена
в някакво заблуждение, а отговорността ще се търси от ЦИК за
изпълнението на определени действия.
Това моля да обсъдим, когато имаме възможност.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, съгласно програмата на АСЕЕЕО,
заседанието на Изпълнителното бюро ще бъде утре от 15,00 ч. Във
връзка с това аз моля утре в 10,30 ч. да направим това работно
обсъждане.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съвсем кратко към доклада, който
беше много подробен от колегата Нейкова. Аз съм прегледала –
признавам, само частта за правния анализ. И там надълго и
нашироко, след като ни обясняват каква е естонската система, след
това правят един извод, че нашите изисквания са същите.
А по въпроса за идентификатора, който ние поставихме в
нашето писмо считат, че може да се приложи въпросната отменена
директива на Европейския съюз. И считат, че нашият закон
позволява това използване на тези документи. Ние бяхме попитали
дали има законодателна основа.
Само насочвам вниманието ви, когато утре разсъждаваме, да
имаме предвид това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте да допълните, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявайте, забравих да кажа
нещо, с което не сте длъжни, разбира се, да се съобразявате, но ви
моля да обсъдим и да помислим за възможности за оттеглянето на
ЦИК от този проект.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължете,
госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-00-687 от 3 ноември 2017 г., изпратено от Държавната агенция
„Електронно управление“. Уведомяват ни, че нашите бележки по
Плана за провеждане на двудневно събитие, на което трябва да се
реализират симулациите на дистанционно електронно гласуване, са
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предоставени на изпълнителя за извършване на съответните
корекции. Към момента няма по-актуална информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме с:
2.а. Искания за изплащане на възнаграждения.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, преписката е с вх. № МИ-27-192
от 06.11.2017 г. – искане, подписано от председателя на Общинската
избирателна комисия – Батак, и е пристигнало в оригинал, за
изплащане на възнаграждения на участвалите членове на
съответната комисия в две заседания, а именно: на 30.10.2017 г. и на
2.11.2017 г.
И в двете заседания са участвали председател, заместникпредседател, секретар и по седем членове. И двете заседания са
имали своето основание. На първото заседание наред с множество
други решения, е взето решение да се разгледат молбите и да се
прекратят пълномощията на трима общински съветници от квотата
на политическа партия „Движение за права и свободи“. Следващото
заседание след тридневния срок е проведено, за да се обявят за
избрани другите от листата на съответната политическа сила. Имат
своите основания.
Преписката е преминала през необходимия контрол на
администрацията. Има контролен лист за предварителен контрол и
счетоводна справка, поради което предлагам да се изплатят така
поисканите възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
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Предложението се приема.

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка, която беше разпределена на колегата Андреев, но тъй като
той днеска не може да дойде, докладвам от негово име.
Получена е покана до госпожа Ивилина Алексиева-Робинсън
като председател на ЦИК от Дипломатическия институт при
Министерството на външните работи, по повод участие в обучение,
което се извършва от нас, на младши дипломати за повишаване на
квалификацията на представители на държавната администрация на
Ислямска република Афганистан, на младши дипломати от
кариерата, свързано с въпросите на изборните законодателства и
практики и с молба да бъде изнесена лекция на английски език на
дата 14 ноември 2017 г., преди обяд.
Предлагам да гласуваме, както е нормално, госпожа
Алексиева да изнесе лекцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване положителен отговор в този
смисъл с писмо.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Постъпило е едно питане от
гражданка: „Какви са изискванията, за да се кандидатира за кмет на
София“. Предлагам да й посоча текста в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова), против – 2 (Ивайло Ивков, Таня
Цанева).
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Солакова – заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувано писмо от Централния кооперативен съюз във връзка с
нашето искане за допълнителна информация, включително
предоставяне на оферта и извършване на оглед. Изпратили са ни
данни за лице за контакт с молба, ако може, срещата да се проведе
до края на тази седмица. Мисля, че ние няма да имаме такава
възможност. След приключване на служебния ангажимент на това
лице аз предлагам да се комуникира, за да може да се извърши оглед
и да се получи и допълнителна информация.
Днеска за сведение ви го докладвам.
Пак във връзка с
проявен интерес от Централната
избирателна комисия за сгради и помещения извън списъка на
предоставените като информация от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, е постъпило писмо от
„София Техпарк“, с вх. № ЦИК-00-692 от 06.11.2017 г. Виждате и от
писмото става ясно, че за закупуване не може и да става въпрос, но
те в общи линии ни казват, че не могат да изразят становище
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относно предоставяне на помещения, необходими за нуждите на
ЦИК като държавен орган.
За сведение ви го докладвам. (Реплики.)
Колеги, с вх. № ЦИК-04-44 от 06.11.2017 г. от
Министерството на финансите сме получили един въпросник във
връзка със състоянието на системите за финансово управление и
контрол. Срокът е 31 март 2018 г. Докладвам ви го за сведение и за
запознаване от ЦИК. Да се възложи на счетоводството за попълване
на въпросника и предоставяне на вниманието на Централната
избирателна комисия преди изпращане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
възлагаме на счетоводството.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, приемопредавателен протокол № ЦИК-00-689 от 3 ноември 2017 г. от ЗФ
„Здраве“ АД. Предоставили са и виждате по посочения приемопредавателен протокол, но при мен няма нищо. Затова само писмото
ви докладвам за сведение. Не знам къде се намира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, по този повод аз също не зная какво е предоставено и може
би е добре администрацията да ни предостави тази информация.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на 31 октомври 2017
г.получихме писмо с приложена справка от отдел „Обща
канцелария“ в администрацията на Народното събрание, с вх. №
ЦИК-02-85. Администрацията извърши проверка и съпоставка по
данните в деловодството. Оказа се, че има разминаване, при което е
поискана допълнителна информация от отдела. Получили сме вх. №
ЦИК-02-85-1 от 07.11.2017 г. Виждате, в писмото се сочи, че при
фактурирането на изходящи кореспондентски пратки, изпратени от
ЦИК, е допусната грешка, като броят на пратките от 27.09.2017 г. е
включен и в описа и фактурите за месеца. Уточняват, че броят на
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изпратените пратки е 3 броя и същите ще бъдат приспаднати с
фактурите през м. ноември 2017 г.
Предоставена е справка от деловодството за удостоверяване
на изпращането от госпожа Благоева и госпожа Стоянова.
Съгласувано е с госпожа Манолова – директор на дирекция.
Предлагам да се предостави на счетоводството за извършване
на плащането при отчитане на съответните допуснати грешки и
корекции в така представената преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик господин
Арнаудов – заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
резолюция

за

прекратяване

на

административно-наказателно

производство с вх. № ПВР-05-38 от 03.11.2017

г. Областният

управител на област София Николай Пехливанов близо десет месеца
след като сме му изпратили административната преписка, не се е
запознал с нея. И сега накратко констатира, че е изпуснал срока да
издаде акт.
Аз намирам това за абсолютно неприемливо, за подигравка с
работата на Централната избирателна комисия, както и на Съвета за
електронни медии, по чиято жалба ние сме се произнесли с решение.
И освен това, доколкото разбирам, това не е единичен случай,
защото колегата Райков и колегата Бойкинова имат сходни случаи.
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За сведение ви го докладвам, но просто нямам думи.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Следващ

докладчик е господин Райков – заповядайте.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, моят доклад е абсолютно
аналогичен. Входящият номер е МИ-05-10 от 03.11.2017 г. и той е
резолюция

за

прекратяване

на

административно-наказателно

производство от областния управител на област София Николай
Пехливанов, който излага абсолютно същите доводи, които изложи
и колегата Бойчо Арнаудов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други доклади? – Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Разпределена ми е като втори
докладчик – първи докладчик е госпожа Йорданка Ганчева,
преписка, която според мене е важна. Това е обобщеното
предложение за изменение на Акта за избиране на членове на
Европейския парламент. Аз хвърлих поглед. Започва се от
резолюция, от преамбюла към този акт. Доста е голяма преписката,
но аз ви предлагам да я погледнете. Аз също ще я прегледам. Просто
за запознаване. В папката на госпожа Ганчева е и е на български
език.
Още от първите текстове, които се гледат, ще видите, че е
предложена една много съществена промяна. Досега членовете на
Европейския парламент бяха представители на гражданите от своите
държави. Сега ще са представители на гражданите от цяла Европа. И
оттам-нататък са вече останалите разпоредби, които ние сме
коментирали в залата, но сега трябва да се прочетат.
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Много ви моля, колеги. Не е въпрос един или двама души да
вземат отношение само. Аз мога да взема. (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание на Централната
избирателна комисия следващия вторник, 14 ноември 2017 г., от
10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

