
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 664

  
На 28 август  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: Бойчо Арнаудов
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладва: Бойчо Арнаудов

3. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Иванка Грозева,
Росица Матева, Мария Бойкинова, Таня Цанева

4. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Иванка Грозева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 
Александър  Андреев,  Цветозар  Томов,  Бойчо  Арнаудов,   Георги 
Баханов,  Ивайло  Ивков, Иванка  Грозева,  Кристина  Стефанова, 
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева.    

ОТСЪСТВАХА:  Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова, 
Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка 
Ганчева,  Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,   Румен  Цачев,  Румяна 
Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 



госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения с докладчик господин Арнаудов.
2. Доклади относно искане за изплащане на  възнаграждение 

на  ОИК – докладчик господин Арнаудов.  Ако до този момент се 
извърши справката в счетоводството, ще разгледаме тази точка, ако 
не – ще отложим точката за следващо заседание.

3. Доклади  по  писма  с  докладчици:  господин  Андреев, 
госпожа Грозева, госпожа Матева.

4. Разни с докладчик аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? 
Първа беше госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Цанева.
Госпожо Грозева, заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля ви да ме включите в „Разни”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Грозева.
Следваща беше госпожа Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  В  отваряне  на  помещения  и  в 

доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Бойкинова.
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Други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Росица Матева, Цветозар Томов, Таня Цанева). 

Благодаря.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  всички  отсъстващи  колеги 
отсъстват по обективни причини, като госпожа Мусорлиева само ме 
информира, че по обективни причини ще закъснее за заседанието.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред. 
Заповядайте, господин Арнаудов.

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

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 
избирателна комисия е постъпило писмо  с вх. № ЦИК-14-28 от 21 
август 2018 г.  от кмета на община Мъглиж, област Стара Загора, за 
разрешаване на достъп до запечатани помещения № 1, № 2 и № 3, 
намиращи  се  в  приземния  етаж  на  административната  сграда  на 
община Мъглиж, в които се съхраняват изборни книжа и материали 
от  произведени  избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от 
Република  България  през  2014  г.,  национални  референдуми  през 
2013  г.  и  2016  г.,  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 
републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 
2017 г.

Искането  за  достъп  до  помещение  №  2  е  във  връзка  с 
необходимостта от извършване на експертиза и предаване в отдел 
„Държавен  архив“  –  гр.  Стара  Загора,  на  изборните  книжа  и 
материали  от  националният  референдум  през  2013  г.  и 
освобождаване  на  място  в  помещението.  Достъпът  до  помещения 
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№ 1 и № 3 е необходим с цел извършване на строително-ремонтни 
дейности  и  подготовка  на  помещенията  за  изборите през  2019 г., 
както  и  преместването  на  изборните  книжа  и  материали  от 
произведените избори за президент и вицепрезидент  и национален 
референдум през 2016 г., съхранявани в помещение № 1, и изборите 
за народни представители през 2017 г., съхранявани в помещение № 
3, в помещение № 2, което е достатъчно голямо и има достатъчно 
пространство за всеки вид избори и тяхното отделно съхранение без 
опасност от смесване на изборни книжа и материали от отделните 
избори.

В  тази  връзка  съм  изготвил  проект  на  решение,  което  се 
намира в моя папка в днешно  заседание, с което им разрешаваме 
достъп до трите запечатани помещения. 

Достъпът да бъде осъществен по  реда на т. 20 от Решение 
№ 4387-НС от 2 март 2017 г.  на ЦИК от комисия от длъжностни 
лица, определена със заповед на кмета на общината. 

За  извършените  действия  да  се  съставят  съответните 
протоколи .  Изборните книжа и материали от помещения № 1 и № 3 
да се пренесат и подредят в помещение № 2, определено за тяхното 
съхранение, и то да се запечата по реда на същото решение.

 Останалият текст по решението е стандартен. Ако искате, го 
погледнете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги, имате  ли  коментари,  предложения?  Не 

виждам.
Колеги,  подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,   Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Цветозар  Томов,  
Таня Цанева).

Уважаеми колеги, това е Решение № 5117-ЕП/ПВР/НР/НС.

4



Благодаря ви, господин Арнаудов.
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА: Постъпило  е  искане  от  кмета  на 

община  Кричим  за  отваряне  на  запечатани  помещения с  цел 
извършване  на  експертиза,  научно-техническа  обработка  и 
предаване  на  книжата  и  материалите,  подлежащи  на  постоянно 
запазване, в дирекция „Регионален държавен архив” – гр. Пловдив. 
Това  са  изборни  книжа  и  материали  от  произведените  избори  за 
народни представители през 2014 г. и  национален референдум през 
2013 г.  Помещенията са две:  помещение № 8, в което се намират 
изборните книжа и материали от произведените избори за народни 
представители,  както  и  за  членове  на  Европейския  парламент;  и 
помещение № 9, в което се съхраняват изборни книжа и материали 
от националния референдум през 2013 г., от изборите за президент и 
вицепрезидент през 2016 г.

Видно от решението, което ви представям, разрешаваме да се 
отворят  тези  запечатани  помещения,  като  им  указваме,  че  за 
националния  референдум  е  необходима  заповед  на  кмета  на 
общината, за да се отвори помещението. И съответно в помещенията 
№ 8 и № 9 останалите книжа и материали, а именно от изборите за 
членове на Европейския парламент и за президент и вицепрезидент 
се съхраняват до следващите избори. 

За  извършените  от  тях  действия  по  архивиране  и 
унищожаване да ни изпратят протокол, както и експертизата на тези 
изборни книжа и материали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Бойкинова.

Уважаеми колеги, коментари? 
Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 

решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,   Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария  
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Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Цветозар  Томов,  
Таня Цанева).

Уважаеми колеги, това е Решение № 5118-ЕП/НС/ПВР/НР.
Уважаеми  колеги, отлагаме  точка  втора за  следващото 

заседание доколкото не е изготвена съответната счетоводна справка 
към настоящия момент.

Продължаваме с  точка трета  от дневния ред – доклади по 
писма. Първи докладчик е господин Андреев.

Точка 3. Доклади по писма.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпила  преписка  с  вх.  №  ЦИК-07-131  от  24  август  2018  г. и 
приложения  към  нея  превод.  Това  е  писмо,  което  е  получено  от 
АСЕЕЕО,  с  което  ни  препращат  от  Хърватската  Централна 
избирателна комисия. Към писмото от  АСЕЕЕО и от Хърватската 
Централна  избирателна  комисия  е  приложен  въпросник.  Става 
въпрос  за  проучване  на  Централната  избирателна  комисия  и 
сравнителен анализ на структурата и компетентността на органите за 
управление на изборите по света.

В тази връзка желаят да попълним въпросника, като по този 
начин дадем нашия принос във връзка с изработвания сравнителен 
анализ.  Преводът  и  оригиналът  на  въпросника  са  качени  във 
вътрешната мрежа в моята папка, може да се запознаете с тях.

За  следващото  заседание ще  подготвя  отговор  на  самия 
въпросник, за да го разгледаме и ако няма забележки, да го изпратим 
чрез  АСЕЕЕО на Хърватската Централна избирателна комисия или 
директно  да  го  изпратим  на  Хърватската  Централна  избирателна 
комисия. За момента го докладвам за сведение и запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря за 
този доклад, господин Андреев. Моля, продължете.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, докладвам ви 
постъпило писмо от Държавната агенция „Електронно управление” с 
вх.  № ЦИК-00-608 от 27  август 2018 г.,  с  което председателят на 
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Държавната  агенция „Електронно управление” господин Темелков 
ни  уведомява,  че  е  приключило  общественото  обсъждане  на 
техническото задание,  изготвено от фондация „Право и интернет” 
във връзка с проекта за изграждане и внедряване на пилотна система 
на  дистанционно  електронно  гласуване.  Господин  Темелков  ни 
информира, че в периода 9 юли 2018 г.- 12 август 2018 г., тоест в 
периода  на  общественото  обсъждане  не  са  постъпили  бележки  и 
коментари.  В  тази  връзка  моли  за  нашето  становище  относно 
приемането  на  работата  на  изпълнителя  фондация  „Право  и 
интернет”  по  отношение  на  изработеното  от  него  техническо 
задание.

Предлагам  през  следващите  дни  да  предвидим  работно 
обсъждане на техническото задание, след като постъпи и отговорът 
от общественото обсъждане, за да можем да подготвим наш отговор 
във връзка с исканото становище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Андреев. Моля, продължете доклада си.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  връщам  на 
доклад постъпило писмо с вх. № ЦИК-04-01-45 от 10 август 2018 г., 
публикувано е  във вътрешната мрежа за заседанието от 10 август 
2018 г. Това е писмо, което е изпратено от заместник-министъра на 
външните  работи  господин  Щерк  във  връзка  с  предстоящото  в 
периода 3-4 септември 2018 г. обсъждане и представяне на първия 
национален  доклад  по  Конвенцията  за  правата  на  хората  с 
увреждания в Женева.

В  тази  връзка  и  с  оглед  подготовката  на  делегацията  на 
нашето  внимание  беше  изпратен  въпросникът  с  въпросите  от 
алтернативните  доклади на  неправителствените  организации,  като 
молбата  беше  ние  да  представим  становище  в  синтезирана 
информация като бележки и препоръки в тази насока.

Към  писмото  е  приложен  и  съответният  въпросник.  По 
отношение  на  Централната  избирателна  комисия  значение  имат 
въпросите на стр. 4, необходимостта от предоставяне на информация 
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по чл. 29, а именно участие в политическия и обществения живот. 
Поставени  са  въпроси,  свързани  с  гласуването  на  хората  с 
увреждания,  включително  се  иска  информация  колко  хора  с 
увреждания са гласували в предходните избори, каква разяснителна 
кампания е била провеждане.

Подобно  писмо,  но  в  електронен  формат  е  постъпило  в 
Централната избирателна комисия през м. май, когато е поискана от 
нас същата информация във връзка с представянето на доклада по 
Конвенцията за правата на хората с увреждания. В този случай е бил 
предоставен и самият доклад, който е изработен както на английски 
език,  така  и  на  български  език  и  е  бил  на  доклад  на  колегата 
Сидерова.  Въз основа на доклада на колегата Сидерова на 15 май 
2018 г. Централната избирателна комисия е изпратила до дирекция 
„Правата  на  човека”  в  Министерството  на  външните  работи  на 
Република  България,  по-специално  до  господин  Ради  Игнатов, 
отговор, с който уведомява, че във връзка с исканото становище от 
страна на Централната избирателна комисия по доклада, свързан с 
чл. 29 от Конвенцията, и залегналите в доклада текстове на § 211-
219,  тъй  като  няма  промяна  в  изборното  законодателство,  тази 
информация, която е предоставена в доклада, съответства на това, 
което в действащото към момента законодателство. С оглед на което 
не можем да предоставим допълнителна информация.

Освен това в последния абзац на писмото се споменава, че 
разяснителната  кампания  на  Централната  избирателна  комисия  се 
изразява  в  специализирани  листовки  с  разяснение  на  правата  и 
начина на гласуване на хората с увреждания, както и излъчването на 
клипове  по  Българската  национална  телевизия,  Българското 
национално радио, в интернет, фейсбук и в другите медии.

Считам,  че  Централната  избирателна комисия не следва да 
изготвя допълнително становище във връзка с поставените въпроси, 
тъй като ние вече сме дали становище по поставените въпроси във 
връзка  с  чл.  29.  Предлагам  да  изпратим  едно  писмо,  с  което  да 
заявим,  че  потвърждаваме  изразеното  от  нас  становище  и  ще 
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приложим копие от писмото,  което вече  сме изпратили,  и че към 
момента няма промяна в националното законодателство, свързано с 
упражняването на избирателните права от хората с увреждания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,   Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Росица Матева, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря  ви,  госпожо председател.  -

Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата е качено писмо от 
Министерството  на  финансите  с  вх.  №  ЦИК-04-46  от  23  август 
2018 г.  с  указание  за  подготовка  и  представянето  на 
проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 
2019  г.  и  на  актуализираните  им  бюджетни  прогнози  за  2020  и 
2021 г.  Писмото  е  адресирано  също  и  до  директора  на  дирекция 
„Администрация” и до счетоводството.

Който колега има желание, да се запознае и след изготвянето 
на  проектобюджета  ще  го  гласуваме.  Засега  ви  го  докладвам  за 
сведение и запознаване.

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-00-607  от  24  август  2018  г. 
Държавната  агенция  „Електронно  управление”  ни  е  изпратила 
допълнителни указания към правилата за предварително съгласуване 
на  разходите  на  административните  органи  в  областта  на 
електронното управление и за използваните от тях информационни и 
комуникационни  технологии  в  рамките  на  бюджетния  процес. 
Докладвам ви го за запознаване. В случай, че Комисията прецени, че 
следва да им бъде отговорено,  във вътрешната мрежа съм качила 
наша кореспонденция с вх. № ЦИК-00-576 от 26 юли 2018 г., както и 
наше писмо с вх. № ЦИК-00-545 от 19 юни 2018 г. С тези писма ние 
два  пъти  сме  отговорили  на  Държавната  агенция  „Електронно 
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управление”, че Централната избирателна комисия няма задължение 
да предоставя информация в административния регистър по чл. 61 
от  Закона  за  администрацията  към  Министерския  съвет.  Ако 
Комисията прецени, че следва да отговорим на полученото писмо, 
моля  да  се  запознаете  и  ще  върна  преписката  в  следващото 
заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Всъщност  въпросът,  госпожо  Грозева,  е  дали  да  препотвърдим 
предишното становище или да остане за сведение. Нека колегите да 
се запознаят.

Моля, продължете.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  С  вх.  №  ЦИК-00-601  от  23  август 

2018 г.  ни е  изпратен договор от болница „Лозенец”,  качен е  във 
вътрешната мрежа за днешното заседание, за да се запознаете с него. 
Договорът  касае  извършване  на  профилактични  прегледи  на 
администрацията  към  Централната  избирателна  комисия  (както 
знаете,  ние  като  членове  сме  контингент)  и  е  във  връзка  със 
задължение  по  трудова  медицина  всички  служители  един  път  в 
годината  да  преминат  на  профилактични  прегледи.  Ние  имаме 
договор  с  агенция  „Здраве”  по  трудова  медицина,  който  договор 
обаче не включва извършването на тези профилактични прегледи, 
тъй като тази агенция няма база за извършването им. Цената, която 
ни предлагат, е около 50 лв. на човек.

Прегледайте го, ако имате някакви редакционни добавки, да 
го гласуваме на заседанието в четвъртък.

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-609 от 27 август 2018 г. Това е 
предложение  от  агенция  „Апис”.  Те  ни  предлагат  един  продукт 
„Апис  финанси”.  Разговарях  с  нашето  счетоводство,  не  сме 
закупували  досега  такъв  продукт.  Тъй  като  е  адресирано  и  до 
директора, и до счетоводството, ви предлагам те да го разгледат и 
ако  преценят,  че  продуктът  им  е  необходим,  да  ни  подготвят 
докладна записка, за да може Централната избирателна комисия да 
вземе решение за закупуването му.
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Така че към момента – за запознаване.
С  вх.  №  ЦИК-02-49  от  24  август  2018  г.  сме  получили 

фактура от Народното събрание, с която ни уведомяват, че за м. юли 
за  топлоенергия,  електроенергия,  вода  и  обслужване  от  офис 
дължим сумата от 2105,12 лв.

Предлагам ви да утвърдим този разход и да бъде преведен по 
предназначение към Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Цветозар  Томов,  
Таня Цанева).

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Колеги, с вх. № МИ-07-6/2 от 23 август 
2018 г.  имаме отново писмо от Столична община.  Моля ви да се 
запознаете. Те искат нарочно решение, с което да им дадем указания. 
Както знаете, ние имаме вече кореспонденция, с две писма сме им 
изпратили своите указания относно унищожаване на неизползваните 
печати, които се намират на съхранение в Столична община. 

Поради което ви предлагам това писмо за сведение, тъй като 
Централната  избирателна  комисия  се  произнася  и  дава  своите 
указания,  с  протоколни  решения.  Това  ви  предложих  и  на 
предходното  заседание,  но  Комисията  прецени,  че  следва  да 
отговорим.  Считам,  че  продължаването  на  тази  кореспонденция е 
безпредметно. Така че, остава за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, има ли други становища, освен да остане за сведение? Няма.

Уважаеми колеги, с това изчерпихме докладите на госпожа 
Грозева  по  точка  трета  –  доклади  по  писма.  Продължаваме  със 
следващ докладчик – госпожа Матева. Заповядайте.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-15-178 от 27 август 2018 г., 
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с  което  Общинската  избирателна  комисия  –  Хайредин,  ни  е 
изпратила решение № 140 от 23 август 2018 г., с което най-после са 
прекратени правомощията на общинския съветник Емил Алексиев 
Тодоров, който е осъден с влязла в сила присъда. Информирам ви, че 
това  решение  е  качено  на  интернет  страницата  на  Общинската 
избирателна  комисия.  Очевидно,  че  и  проблемите,  които  имаха  с 
достъпа, с актуализирането на страницата, с компютъра, са уредени 
и ви предлагам да остане за сведение.

Колеги,  във  връзка  с  одобрената  в  предходно  заседание 
документация  за  участие  във  възлагане  на  обществена  поръчка  с 
предмет „Пазарно проучване и анализ за определяне на прогнозна 
цена  за  наемане,  производство  или  закупуване  на  устройства  за 
машинно  гласуване”,  ви  информирам,  че  в  изпълнение  на 
протоколното решение на ЦИК са предприети следните действия.

Ние взехме решение да се публикува обява в три вестника: 
„24 часа”,  „Сега” и „Телеграф”. Поканата е публикувана, като и в 
трите вестника поканите са излезли на 27 август. Виждате сканирано 
копие от самите страници на вестниците.

В тази връзка ви докладвам писмо с вх.  № ЦИК-00-605 от 
24 август  2018  г.  от  в.  „Телеграф”  и  е  свързано  с  обмяна  на 
информация  колко  ще  струва  публикуването  на  поканата. 
Следващото писмо е с вх. № ЦИК-00-601-1 от 27 август 2018 г., в 
което  се  уведомява  нашият  юрисконсулт  Желязков,  който  е 
комуникирал с тях, че по „Спиди” е изпратена фактурата и броят на 
вестника със съответната публикация.

Докладвам  ви  и  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-604  от  24  август 
2018 г.,  което  е  от  в.  „Сега”.  Информират  ни  каква  е  цената  за 
публикация на поканата на 27 август 2018 г.

И вх. № ЦИК-00-606 от 24 август 2018 г., което е от в. „24 
часа”,  които  също  ни  изпращат  визията  на  публикацията  и 
стойността на тази публикация.

Това  е  във  връзка  с  публикуването  на  поканата  в  трите 
вестника, за които взехме решение.
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Другите протоколни решения, които взехме, са да се изпрати 
прессъобщение  на  медиите  –  това  е  направено;  да  се  публикува 
поканата  на  интернет  страницата  на  Централната  избирателна 
комисия  –  това  е  направено;  и  документацията  в  „Профила  на 
купувача” – това също е направено.

Следващото  решение  беше  тези  покани  да  се  изпратят  до 
БАМОР и до всички членове на БАМОР. В интернет страницата на 
БАМОР има данни, че в тази асоциация членуват 14 фирми. От тези 
14  фирми  на  23  август,  тоест  следобеда  след  решението  на 
Централната  избирателна  комисия  са  изпратени  покани  на 
електронните адреси на 11 от тях, които са открити към този момент 
от  нашата  администрация.  Дванадесетата  покана  е  изпратена  на 
имейл адреса на самата БАМОР. 

От тези изпратени 11 покани към днешна дата имаме върнати 
три отговора. С вх. № ЦИК-06-23 от 28 август 2018 г. от JTN Рисърч 
ни  уведомяват,  че  те  са  специализирани  главно  в  събиране  на 
първична  информация  посредством  метода  на  допитването.  Към 
момента  нямат  възможност  да  проведат  кабинетни  изследвания, 
какъвто е главният заложен метод тук. И за съжаление ще трябва да 
откажат поканата.

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-06-21 от 24 август 2018 г. 
от  „Gfk  България”,  които  ни  информират,  че  дейността  на  „Gfk 
България”  е  извършване  на  пазарни  проучвания,  но  не  и  за 
определяне  на  пазарна  цена  за  производство  на  устройства  за 
машинно гласуване. Благодарят за отправената покана за участие, но 
не могат да вземат участие в него.

Следващото писмо е вх. № ЦИК-06-22 от 24 август 2018 г. от 
ipsos.  Те ни информират,  че благодарят за изпратената покана,  но 
поради  натоварения  работен  период  за  тях,  се  налага  да  се 
въздържат от участие в конкурса.

Тоест  ние  имаме  вече  писма,  изпратени от  три  от  тези  11 
фирми, които са получили директно на имейл адресите си поканата, 
с отказ от участие.
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Към днешна дата беше установено от господин Желязков, че 
в публичното пространство има информация, че една от фирмите, 
която е член на БАМОР, а именно МБМД, се твърди в публикация в 
медиите, че е фалирала. Господин Желязков каза, че се е опитал да 
влезе на интернет страницата им, но не е открил адрес и до самата 
им  интернет  страница  няма  достъп.  В  Търговския  регистър  е 
направил вчера справка, след като е станало това възможно, те нямат 
публикувани  за  2017  г.  годишни  финансови  отчети,  което 
предполага  някакъв  проблем.  Затова  на  МБМД  не  е  изпратена 
покана.

Останалите две фирми, до които не е изпратена, са МАП и 
Сикуест. Тази сутрин откриха имейл адресите им и сега ми донесоха 
разпечатка  от интернет страницата  на ЦИК, че вече  са  изпратени 
покани и до тези две фирми.

Сега ще уточня с колегата Томов коя е 15-тата фирма, която 
според него е член на БАМОР и ще изпратим и там покана.

С  това  към  този  момент  ние  сме  изпълнили  всички 
протоколни  решения  на  Централната  избирателна  комисия  от 
миналото заседание.

В тази връзка и във връзка с обсъждането, което правихме на 
документацията за тази обществена поръчка, във вътрешната мрежа 
е публикувана методика за определяне на комплексната оценка на 
офертите.  Тя  е  изготвена  от  господин  Желязков  съобразно 
решенията,  които  взехме  на  работното  обсъждане  на 
документацията. Ще ви моля да се запознаете с методиката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, имате ли коментари? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване тази методика.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария  
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева). 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  публикуване  на 
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методиката.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария  
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева). 

Уважаеми колеги, за яснота в протокола, публикуването на 
методиката ще се извърши непосредствено при другите документи, 
свързани с този конкурс в „Профила на купувача” в нашата интернет 
страница.

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Бойкинова. 
Заповядайте.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 
моята папка е качена молба от Калина Тодорова. С тази молба тя 
иска  да  й  предоставим  информация  съгласно  приложено  съдебно 
удостоверение от Варненски Районен съд, по което дело госпожата е 
ищец,  и  й  се  иска  да  се  снабди  с  друго  такова  от  избирателна 
комисия, от което да е видно кои кандидати с малко име „Калина”, 
са  издигнати  от  политическа  партия  „Зелените”  за  общински 
съветник  за  община  Варна,  кмет  на  община  Варна  и  депутат  от 
избирателен район Варна за периода – забележете!  –  от  2000 до 
2013 г. на основание чл. 186 от ГПК. Както виждате, това е период, 
който е извън нашата Централна избирателна комисия.

Ще  ви  подготвя  отговор,  документите  със  сигурност  са 
архивирани, тъй като изборните книжа и материали се съхраняват до 
следващите общи избори. Очевидно е, че в този период са минали 
поне три общи избора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  подлагам  на  гласуване  предоставяне  на  търсената 
информация.

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария  
Мусорлиева,  Росица Матева,  Таня Цанева);  против –  1  (Мартин 
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Райков).
Благодаря.
Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  е  госпожа  Цанева. 

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

07-130, което ви докладвах за сведение на предходно заседание, тъй 
като го бях получила непосредствено преди заседанието. Писмото е 
получено по електронната  поща от  проф.  Карера,  ръководител  на 
служба  „Правосъдие  и  вътрешни  работи”  към  Центъра  за 
европейски политически изследвания.

Писмото съдържа въпросник относно хора с увреждания и е 
необходимо  за  научноизследователски  доклад  относно 
политическото участие на хора с увреждания в Европейския съюз.

Оказа се, че имаме затруднение с отварянето на въпросника, 
тъй като така е направено, че излизат първите три въпроса: Какъв 
вид  организация  представлявате?  Посочете  името  на  вашата 
организация.  И,  моля,  изберете  вашата  референтна  държава.  Това 
трябва да се изпрати като информация, за да се отворят въпросите, 
които следват. Аз не изпратих отговорите на тези първи три въпроса, 
за да обсъдим дали да го направим и ако трябва, група от колеги да 
се ангажират.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 
госпожо  Цанева,  аз  имам  следното  предложение.  Нека  да  се 
попълнят тези рубрики,  защото при всеки един въпросник накрая 
има  „Потвърди”,  за  да  бъде  изпратена  информацията.  Когато  се 
попълнят рубриките, ще могат да се отворят и въпросите, които да 
могат и да се принтират. Накрая няма да се потвърди изпращането 
преди  да  мине  през  вниманието  на  Централната  избирателна 
комисия.

Колеги,  съгласни  ли  сте  с  едно  такова  предложение? 
Благодаря.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  ще  процедираме  по  метода, 
предложен  от  госпожа  Алексиева.  Така  че,  остава  за  следващо 
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заседание да предложа въпросите.
Продължавам със следващи доклади.
С  вх.  №  ЦИК-07-128  сме  получили  отговор  от  A-WEB,  с 

който  ни  информират,  че  са  получили  нашето  предложение  и 
очакват госпожа Мусорлиева, госпожа Матева и господин Ивков за 
обучение,  което  ще  се  проведе  от  16  до  27  ноември  в  Корея. 
Изпращат и формулярите за това. За сведение.

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-47 от IDЕA, с което ни 
уведомяват, че са получили и очакват на кръглата маса, която ще се 
проведе  на  28  октомври,  госпожа  Алексиева,  госпожа  Нейкова  и 
госпожа Ганчева. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 
госпожо Цанева, прощавайте, тъй като аз ви разпределих днес тази 
преписка,  бих  искала  да  внеса  яснота,  ще  постъпи  и  превод  на 
преписката. Става дума за кръглата маса „Киберсигурност”, в която 
участвахме миналата година с госпожа Ганчева и госпожа Нейкова. 
След  което  Българската  Централна  избирателна  комисия  беше 
представена  и  в  Осло  в  Норвегия  по  линия  на  Венецианската 
комисия  в  модул  „Киберсигурност”,  международната  IDЕA  ни 
постави определени въпроси, на които ние отговорихме писмено и 
които  ще  бъдат  включени  в  нейното  издание  по  отношение  на 
киберсигурността. 

Разказвам това като история, за да кажа, че към днешна дата 
материалът, който госпожа Цанева докладва, е свързан с нова покана 
за участие във втора кръгла маса, която ще се проведе в периода 27-
28 ноември в тази част. В този смисъл е за сведение и запознаване, 
колеги,  и  до  28  септември  искат  да  представим  информация  за 
лицата  от  страна  на  Централната  избирателна  комисия,  които  ще 
участват в тази кръгла маса и ще вземат отношение.

Колеги,  аз  считам,  че  темата  е  важна  с  оглед  и  нашето 
законодателство и ви моля да помислите кои от вас ще се нагърбят с 
тази задача.

ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  тъй  като  срокът,  до  който  ние 
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трябва да реагираме, е 28 септември. Затова предлагам тази покана 
отново да бъде разгледана на някое от следващите заседания, когато 
Комисията е в по-голям състав.

И последно, докладвам ви покана с вх. № ЦИК-07-32, която 
първоначално като събитие бях докладвала в предходно заседание. 
Тогава  поканата  беше  от  ОССЕ за  изпращане  на  краткосрочни  и 
дългосрочни наблюдатели на референдума в Македония, който ще 
се проведе на 30 септември 2018 г. Сега имаме покана, която ни е 
изпратена от Държавната избирателна комисия на Македония чрез 
АСЕЕЕО за  участие  в  националния  референдум  на  30  септември 
2018 г.

Моето предложение като докладчик е, че мисля, че би било 
добре,  имайки предвид и  нашите добри отношения с  Държавната 
избирателна  комисия  на  Македония,  да  ги  подкрепим  със  свое 
участие като наблюдатели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Цанева. Колеги, много ви моля за следващо заседание тези, 
които  ще  представляват  Централната  избирателна  комисия  като 
наблюдатели в този референдум, да се заявят.

Уважаеми колеги, преминаваме към точка последна  - Разни. 
Докладчици сме аз и госпожа Грозева.

Точка 4. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, първо бих искала да ви докладвам, че Картър центърът ни е 
изпратил  една  книжка  „Човешките  права  и  изборните  стандарти. 
План за действие”. Колеги, книгата е мъничка, от 45 точки, затова 
предполагам, не възразявате да я преведем. Мисля, че ще бъде ценна 
за Централната избирателна комисия.

Благодаря,  колеги,  ще  я  дам  за  превод.  И  в  тази  връзка 
предполагам,  че  не  възразявате,  както  винаги,  когато  получаваме 
такива издания,  и тук да  изпратим едно благодарствено  писмо за 
това, че са ни изпратили своето издание.

18



На  второ  място,  колеги,  пред  мен  е  Заповед  №  151  от 
23 август 2018 г. във връзка с определянето на служители, които да 
осъществяват  текущ  контрол  по  изпълнението  на  Договора  за 
доставка на самолетни билети. Колеги, връщам това,  първо,  за  да 
кажа,  че  вашето  протоколно решение  е  изпълнено и  второ,  за  да 
кажа,  че,  да,  и  преди имаше определени такива лица – това  бяха 
господин Желязков и госпожа Пеовска. Виждам, че в момента сте ги 
сменили,  като  сте  вдигнали  и  позицията  „главен  счетоводител”, 
решение, с което напълно съм съгласна.

Уважаеми  колеги,  госпожа  Мусорлиева  ми  е  разпределила 
преписка с вх. № ЦИК-00-596 от 14 август 2018 г. от Националния 
статистически  институт,  която  преписка  госпожа  Мусорлиева 
своевременно  е  докладвала.  Уважаеми  колеги,  ще  положа  усилия 
срещата с представителите на Националния статистически институт 
да  се  състои  следващия  вторник  след  заседанието,  като  за 
предприетите  от  мен  действия  и  постигнати  резултати  ще  ви 
информирам допълнително.

И, уважаеми колеги, както знаете,  от 2014 г.  насам имахме 
твърде много избори и знаете, че във връзка и с организацията на 
тези избори лично аз не можах да си ползвам своя отпуск. Така че, 
тази година, колеги, ще ползвам отпуск поне за 2016 г., за да не го 
изгубя. Казвам това, защото сега се връщам от отпуск и заявявам, че 
ще ползвам отпуск от 10 септември.

В  същото  време,  уважаеми  колеги,  има  едни  вътрешни 
правила, свързани с организацията на дейността на ЦИК в различни 
нейни  аспекти,  и  аз  ви  моля  все  пак  те  да  бъдат  процедирани, 
независимо  от  факта  дали  аз  съм  тук  или  не.  Всеки  член  на 
Централната  избирателна  комисия  е  в  състояние  да  изпълнява 
функциите  си  и  при  отсъствие  на  председателя.  Благодаря  ви 
предварително.

Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Колеги, в моя папка от днешна дата с вх. № ЦИК-08-19 от 28 август 
2018  г.  по  електронната  поща  сме  получили  оферта  от  фирма 
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„Максима  пропъртис”  ООД  за  недвижим  имот,  находящ  се  на 
първия надпартерен етаж с площ 521 кв. м. в централна градска част, 
находящ  се  на  бул.  „Христо  Ботев”  и  ул.  „Клокотница”. 
Предложението  е  описано  подробно,  има  карта,  има  снимки  от 
помещенията.  Извършен  е  ремонт.  Предлагат  ни  евентуално  да 
наемем или закупим, тъй като са дадени две цени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  предполагам,  че  тази  преписка  е  във  връзка  с  предходна 
оферта. Така ли е, госпожо Грозева?

Уважаеми колеги, Централната избирателна комисия полага 
активни усилия да реши проблема, свързан със сградата,  и,  както 
виждаме, пристигат и оферти от частни фирми (това е втори случай). 
Няма  лошо,  колеги,  въпросът  е  ние  да  успеем  да  намерим 
помещение,  което  в  максимална  степен  гарантира  сигурността  на 
онези хора,  които носят  при нас  книжа,  носят  при нас резултати. 
Това  е  изключително  важно  и  ние  сме  готови  на  всякакво 
съдействие.

Това ли бяха вашите доклади? Благодаря.
Уважаеми колеги,  с  това  закривам днешното заседание на 

Централната избирателна комисия. Свиквам следващото заседание в 
четвъртък, 10,30 ч.

(Закрито в 11,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

За СЕКРЕТАР:
Иванка Грозева

Стенограф:
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Стойка Белова
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