ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 666
На 4 септември 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Местен референдум с. Катуница, общ. Садово.
Докладва: Катя Иванова
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Иванка Грозева
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Йорданка Ганчева, Ивайло
Ивков
4. Доклад относно необходими премени в Изборния кодекс с
оглед изменения в Акта.
Докладва: Румяна Сидерова
5. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладват: Катя Иванова, Йорданка
Ганчева
6. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Румяна
Сидерова, Таня Цанева, Катя Иванова,
Севинч Солакова, Ивайло Ивков, Камелия
Нейкова, Росица Матева
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7. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Иванка
Грозева, Севинч Солакова
7а. Приемане на решение за определяне на размера на
възнаграждението за извършена компютърна обработка в ОИК в
предстоящите частични избори на 14 октомври 2018 г.
Докладва: Росица Матева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Мария Бойкинова, Мартин Райков и Метин Сюлейман.
Заседанието бе открито в 10,50 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 заседанието на Централната избирателна комисия
на 4 септември 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Местен референдум с. Катуница, общ. Садово - докладчик госпожа
Иванова; т. 2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК с
докладчик госпожа Грозева; т. 3. Доклади относно искания за
отваряне на запечатани помещения – докладчик госпожа Ганчева; т.
4. Доклад относно необходими премени в Изборния кодекс с оглед
изменения в Акта с докладчик госпожа Сидерова; т. 5. Доклади по

3
дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки –
докладчик госпожа Иванова; т. 6. Доклади по писма с докладчици
госпожа Ганчева, госпожа Сидерова, госпожа Цанева, госпожа
Иванова и госпожа Солакова; т. 7. Разни с докладчик аз и госпожа
Грозева.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, по молба на
колегата Бойкинова ще докладвам един сигнал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо
Ганчева, включвам ви в т. 5 – Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки.
Втори беше господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз моля да ме включите в исканията за
отваряне на запечатани помещения след госпожа Ганчева в т. 3 и в
докладите по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Ивков.
Следваща беше госпожа Нейкова – заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в докладите по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Нейкова.
Това бяха предложенията.
Уважаеми колеги, тъй като операторите за системата ни за
гласуване днес не са в залата, ще гласуваме с вдигане на ръка.
Определям госпожа Грозева да брои.
Колеги, който е съгласен с така предложения и допълнен
дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Ивайло Ивков, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Румен
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Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, днес по обективни причини отсъстват
госпожа Мусорлиева, господин Арнаудов, господин Пенев,
господин Баханов, господин Христов, господин Чаушев, госпожа
Бойкинова, господин Райков и господин Сюлейман.
Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Местен референдум с. Катуница, общ. Садово.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от председателя на
Общинския съвет – Садово, с вх. № МР-06-4 от 30.08.2018 г. С
писмото председателят на Общинския съвет – Садово, ни уведомява,
че на свое заседание, състояло се на 20.08.2018 г. Общинският съвет
– Садово, е приел Решение № 420 за провеждане на местен
референдум в с. Катуница, община Садово. Решението е взето на
основание чл. 30, ал. 3, 4 и 6, чл. 33, ал. 1 и чл. 34 във връзка с чл. 27,
ал. 1, макар че не е посочена хипотезата на т. 1 от Закона за прякото
участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 20 от ЗМСМА
и чл. 60, ал. 1 от АПК. Решението съдържа всички реквизити
съгласно изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление.
Предметът на местния референдум и въпросът формулиран
от общинския съвет е: „Против ли сте органите на местното
самоуправление и местна администрация в кметство Катуница и
община Садово да издават и съгласуват всякакви административни
актове и разрешения от компетентността си, включително за
изграждане на сгради на основно застрояване и за поставяне на
преместваеми обекти във връзка с концесия за добив на строителни
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материали – пясъци и чакъли, от находище „Кацара“, участък
„Казара 2“ в землището на с. Катуница, община Садово.“
Определена е дата за провеждане на референдума –
13 октомври 2018 г.
Утвърдени са образци на книжа за произвеждане на
референдума – Приложения № 1-28, които са неразделна част от
изпратеното ни копие на решението.
Одобрени са и разходи за произвеждане и финансиране на
местния референдум за сметка на бюджета на община Садово за
2018 г., в размер на 8500 лв., както следва: възнаграждения и
осигуровки на членове на изборни комисии – 5000 лв.; отпечатване
на бюлетини и изборни книжа и материали – 1500 лв.;
информационна кампания – отпечатване на информационен лист –
1500 лв.; и други разходи – 500 лв.
Възложено е на кмета на общината да проведе
информационна кампания съгласно изискванията на чл. 34 от Закона
за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление. Кметът и общинската администрация да
осъществяват организационно-техническата подготовка на местния
референдум.
Интересното е, че на основание чл. 60 от АПК Общинският
съвет е допуснал предварително изпълнение на решението.
Докладвам ви тази преписка за сведение и запознаване. Само
искам да отбележа, че предварителното изпълнение вероятно е
свързано и с обстоятелствата, довели до произвеждане на този
референдум, които се отнасят до това, че с Решение на
Министерския съвет е предоставена Концесия за добив на подземни
богатства, добив на строителни материали от находище „Кацара“,
участък „Кацара 2“, разположено в землището на с. Катуница и
с. Ягодово. Решението на Министерския съвет обаче не е влязло в
сила. То е обжалвано пред Върховния административен съд, като
делото е насрочено за 20 ноември 2018 г. и вероятно това е повлияло
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и на определянето на датата на местния референдум, която е близо
месец по-рано.
Докладвам ви тази преписка, както казах, за сведение и за
запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Иванова. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, извън микрофон обсъждахме детайли по
отношение на така одобрените книжа, свързани с референдума.
Изчерпахме точка първа.
Преминаваме към разглеждането на точка втора:
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моята папка от
днешна дата ще представя на вашето внимание писмо до
представляващите Коалиция от партии „Патриотичен фронт – НФСБ
и ВМРО“ във връзка с пристигнало писмо с вх. № МИ-15-182 от
31.08.2018 г. от общинската избирателна комисия – Главиница, с
което ни уведомяват, че членът на общинската избирателна комисия
– Главиница, Снежана Костадинова Станева, е починала и молят да
назначим нов член на основание чл. 82.
В папката на Общинската избирателна комисия – Главиница,
няма резервен член от тази коалиция. Вчера беше установена връзка
с представителите с молба да побързат с представянето на нова
кандидатура, тъй като днес общинската избирателна комисия –
Главиница, влиза в активен период, тъй като предстоят избори на
14 октомври 2018 г. за кмет на кметство Суходол.
Поради това ви моля на този етап да утвърдим писмото и ви
предлагам то да бъде незабавно изпратено както по електронната
поща, така и по другата поща, и вече с едно решение да
констатираме прекратяването и съответно да назначим новия член
на общинската избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в
момента на вниманието ни е представен проект на писмо. Аз ще го
подложа на гласуване и след това госпожа Грозева ще продължи.
Колеги, който е съгласен с това писмо, моля да гласува с
вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, ако комисията реши,
няма пречка да ви представя проект на решение, с което да
констатираме настъпилата смърт на колегата Снежана Станева, но аз
считам, че с едно решение това може да стане, така че нека
комисията да реши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, това е решение със стандартен текст и аз бих могла да го
подложа на гласуване в момента.
Колеги, подлагам на гласуване проект на решение за
констатиране прекратяването на пълномощията на Снежана Станева
– член на Общинската избирателна комисия – Главиница.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Това е Решение № 5119-МИ/НР.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета от дневния
ред:
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3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Първи докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по електронната поща с вх.
№ ЦИК-14-30 от 30 август 2018 г. и съответно в оригинал по
пощата, заведено с вх. № ЦИК-14-30-1 от 3 септември 2018 г., е
постъпило искане за отваряне на запечатано помещение от кмета на
община Провадия. Искането е обосновано във връзка с прилагане на
мерки за енергийна ефективност, свързани с административната
сграда на община Провадия по проект. Молят ни да разрешим
отварянето на следните запечатани помещения с изборни книжа и
материали, които са описани в писмото, като стая 422, стая 401, стая
423, съответно с тяхното разположение и кои изборни книжа и
материали се съхраняват: от изборите за общински съветници и
кметове, произведени през 2015 г.; от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката, произведени през 2016 г.; и от
изборите за Народно събрание, произведени през 2017 г.; както и
помещение, посочено като обект на местонахождение стая 413,
където се съхраняват изборни книжа и материали от произведения
местен референдум през 2017 г.
Предлагам ви проект на решение, който е стандартен и се
намира в папката с моите инициали във вътрешната мрежа.
Предлагам да разрешим достъпа до тези помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, който е съгласен с така предложения проект на решение,
моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Това е Решение № 5120-МИ/ПВР/НС.
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Следващ докладчик по тази точка е господин Ивков –
заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Първото е искане с вх. № ЦИК-14-29 от
28.08.2018 г., с което кметът на община Кирково, област Кърджали
иска разрешение за отваряне на две помещения, които се намират в
община Кирково, с адрес ул. „Дружба“ № 1, поради наложителен
ремонт. В едното помещение се съхраняват едни книжа, както е
описано в папка с моите инициали във вътрешна мрежа за днешното
заседание, а в другото, в което ще се преместят, се съхраняват други,
т.е. трябва да се отворят двете помещения. Затова аз предлагам да
дадем разрешение за отваряне, за да бъдат преместени книжата със
стандартно решение, както ви казах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен с предлжения ни проект на
решение, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Тук са всички видове избори, господин Ивков, поради което
ще дам номер без индекс. Това е Решение № 5121.
ИВАЙЛО ИВКОВ: На второ място предлагам на вашето
внимание стандартно писмо в отговор на искане, постъпило в
Централната избирателна комисия с вх. № НР-14-12 от 30.08.2018 г.
и съдържащо молба от Атанас Балкански – кмет на община
Съединение, област Пловдив, да бъде разрешено отварянето на
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори и национален референдум през януари 2013 г.
с цел организиране на експертиза, научно-техническа обработка и
предаване на „Държавен архив“ на документите от произведените
избори и национален референдум на 27 януари 2013 г. Трябва да е
качено във вътрешната мрежа.
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В такива случаи се изпраща стандартното писмо, а не
решение. Съгласно Решение на ЦИК № 103 от 4 януари 2013 г., не се
изисква специално разрешение за отварянето на помещението в
такива случаи, а се отваря със заповед на кмета по реда на т. 20 и
т. 21 от Решение № 4387 от 2 март 2017 г. на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен с изпращането на това писмо, моля
да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Продължаваме с точка четвърта:
4. Доклад относно необходими премени в Изборния
кодекс с оглед изменения в Акта.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моята папка има
проект на писмо. Трябва най-напред да ви напомня и да ви запозная
с измененията, които настъпиха в Акта за избиране на членове на
Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приет на
20 септември 1976 г., а самите изменения, които вече са в сила, са
приети на 13 юли 2018 г. от Съвета и са публикувани в Официален
вестник на Европейския съюз на 16 юли 2018 г. За да влязат в сила,
трябва да бъдат одобрени от парламентите на страните членки на
Европейския съюз. Но едновременно с това вървят и процесите за
необходими промени в съответното законодателство, свързано с
изборите с оглед на тези изменения.
Накратко, измененията не са много. Като цяло ние сме дали
като комисия, а и нашата държава е дала становище, че подкрепя
тези изменения. Само една част от тези изменения, които са
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предвидени в Акта, могат да предизвикат или би следвало да
предизвикат промени в някои от сроковете, определени в Изборния
кодекс. Какво имам предвид?
Първо, има една разпоредба на чл. 3б, който е нов текст и
която казва, че държавите могат да разрешат в бюлетините да бъде
нанесено и логото или наименованието на европейската партия, с
която е свързана националната политическа партия или независим
кандидат. Въпросът разбира се е политически, но има и правна
страна, доколкото съгласно нашето законодателство независимите
кандидати не могат да встъпват в коалиции, ерго те не могат да се
присъединяват към политически партии, били те европейски или
национални.
И всъщност основният текст, който води до някои промени в
законодателството, това е текстът на чл. 9б – нов текст. В т. 1 на този
текст е фиксирана обмяната на данни, която следва да настъпи
между държавите членки на Европейския съюз или по-точно, че чрез
закон трябва да се определи органът, който отговаря за тези данни.
Всяка държава членка определя орган за контакт, отговарящ за
обмена на данни за гласоподаватели и кандидати пред съответните
компетентни органи в другите държави членки. Това е т. 1, което
според мене изисква в Изборния кодекс, макар че има един текст, но
той е назад – не в общата част, а в частта за избиране на Европейски
парламент, че ние трябва без да имаме изискване във функциите за
включените в Част ІІ на списъка, но ние сме задължени да ги
изпратим на другите държави членки на Европейския съюз. Според
мене се изисква ясно в чл. 57, ал. 1 да бъде записано това наше
правомощие и задължение.
На второ място – тук разбира се ще трябва да настъпят повече
промени в сроковете, е текстът на ал. 2 от чл. 9б, съгласно който без
да се засягат националните разпоредби относно вписването на
гласоподаватели в избирателните списъци и представянето на
кандидатите, в посочения в § 1 орган, за който говорихме досега,
започва в съответствие приложимото право на Съюза в областта на
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защита на личните данни, да предава на тези компетентни органи в
другите държави членки не по-късно от шест седмици преди първия
ден на периода за провеждане на изборите, данните посочени в
Директива 93/109/ЕО за гражданите на Съюза, които са били
вписани в избирателен списък или кандидати от държава-членка, на
която не са граждани.
Поради тази причина аз съм възприела, разсъждавайки, че се
налагат промени в сроковете за подаване на декларации от граждани
на друга държава членка на Европейския съюз със статут на
постоянно или продължително пребиваване, които имат право да
бъдат включени в Част ІІ на избирателните списъци. Срокът, който е
от 40 дена, трябва да стане 48 дена преди изборния ден, тъй като
крайният срок за подаване на данните вече е 46 дена преди изборния
ден.
Оттук излезе необходимост от промяна на срока, в който се
образуват избирателните секции и трябва да се върне към това
правило, което съществуваше до този Изборен кодекс – до първия
Изборен кодекс още от 2011 г., секциите да се образуват 55 дни
преди изборния ден, за да има поне една седмица и да знаят
гражданите на Европейския съюз къде трябва да подават
заявленията си за гласуване и за коя секция, в кой списък ще бъдат
включени, съответно и за списъците, за подаване на данните към ГД
„ГРАО“.
Предложила съм едно писмо, което да подсети органите и
предлагам то да бъде предмет на по-дълго обсъждане. Да бъде не
сага обсъждано и непременно прието, а да бъде предмет на работно
заседание, за да можем да съобразим. Аз може нещо повече да съм
приела или може нещо да се допълни. Да подсетим, защото сме
имали вече, доколкото знам по време на отпуската, и такова питане
от Министерството на външните работи и няма пречка взаимно
органите в държавата да се подпомагат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Уважаеми колеги, започнахме работното обсъждане.
Наистина, това е един добър материал, който може да бъде обект на
работно обсъждане и впоследствие приемане.
Нека сега да продължим с нашия дневен ред.
5. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Първи докладчик е госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение получената в Централната избирателна комисия призовка
от Върховния административен съд, Четвърто отделение, с вх.
№ ЦИК-00-623 от 3 септември 2018 г. Същата е качена в папката на
колегата Мария Бойкинова. С призовката ни уведомяват, че на
8 октомври 2018 г. от 14,00 ч. е насрочено делото за машинното
гласуване по исковата молба на Мартин Димитров и Петър Славов.
Номерът на делото е: административно дело 10278/2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по молба на госпожа
Бойкинова ви докладвам сигнал от господин Красимир Русев, който
е изпратен в копие до Централната избирателна комисия и до
общинската избирателна комисия – гр. Търговище, с вх. № МИ-06448 от 31 август 2018 г. За сведение и запознаване, като госпожа
Бойкинова, след като се върне от законоустановен отпуск, ще ни
запознае с подробности по случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Това изчерпахме тази точка от дневния ред.
Продължаваме с точка шеста от дневния ред:
6. Доклади по писма.
Отново вие сте докладчик, госпожо Ганчева. Заповядайте!
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви сега, колеги, само за
сведение и за запознаване току-що разпределена ми преписка с вх.
№ ЕП-00-6 от 3 септември 2018 г. Това е писмо, което е получено от
господин Станев, и съдържа доклад за проведените тестове от
втората тестова кампания за криптиране и електронен обмен на
данни за кандидатите и гласоподавателите в избори между
контактните точки на страните членки на Европейския съюз.
Предлагам да се запознаем и аз отсега като докладчик по
въпроса, ще направя предложение в оперативен порядък да обсъдим
с господин Станев доклада и да го поканим да запознае комисията,
защото докладът, както и предходното становище, съдържа и чисто
технически елементи. Да запознае комисията и в случай че
възникнат въпроси, за по-нататъшни последващи действия с оглед
предстоящите избори за членове на Европейския парламент и
действията на т.нар. контактна точка.
По този доклад ако има други предложения?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам други
предложения. Както и преди, ще бъде добре да се представи
становището.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК00-625 от 3 септември 2018 г. Това е писмо по електронната поща,
което доколкото виждам, е изпратено до госпожа Манолова и ни е
препратено от нея на имейла на Централната избирателна комисия.
Госпожа Силвия Митева – държавен експерт в Отдел „Управление
на проекти“ в Дирекция „Планиране и управление на дейности и
проекти за елуправление“ в Държавна агенция „Електронно
управление“. Тя напомня за изготвянето на таймшис за м. август.
Това е във връзка с отчитането на проекта. Във връзка с това
предполагам е и докладната записка от госпожа Манолова с вх.
№ ЦИК-09-173 от 3 септември 2018 г., като в изпълнение на заповед
на председателя на Централната избирателна комисия, с която са
определени служителите от администрацията на комисията за
подпомагане на екипа от Държавна агенция „Електронно
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управление“, за организация и управление на проекта, в който ние
сме партньор, госпожа Манолова като координатор от страна на
Централната избирателна комисия и като част от екипа за
управление и организация на проекта, представя своя отчет за м.
август – 2 страници, и проект на писмо до Държавна агенция
„Електронно управление“.
Предлагам ви с оглед доклада ми да приемем така
представения отчет за м. август 2018 г. и съответно да изпратим
проекта на писмото, изготвен от госпожа Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? - Не виждам.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да
гласува с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, което
е постъпило по електронна поща, с вх. № ЦИК-07-133/1 от
3 септември 2018 г. То е на английски и в превод е дошло вчера. То е
от един господин, който се е посочил като Едвард Брухайм, който
сочи, че според него значението на прозрачността като стойност за
правителствените действия нараства. Това също важи и за изборните
процеси, като познанията за държавите, където прозрачността
очевидно е важен стълб на изборния процес, могат да допринесат за
генериране на нови идеи и за подобряване на холандската
избирателна система.
„За да разберете върху кои държави да насочим вниманието
си, бих бил много благодарен, ако проявите желание да попълните
приложеното проучване преди 1 октомври 2018 г.“ Като сочи, че
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„ние насочваме вниманието върху национални парламентарни
избори“.
Колеги, в приложения въпросник, с който аз накратко се
запознах, въпросите са: „Ключова стойност ли е прозрачността на
изборния процес“ и пр. Моля да се запознаете. Аз от преписката не
разбрах като докладчик това лице представител на каква
организация е и за какви цели прилага този въпросник, който ние
евентуално да проявим желание като орган в Република България да
отговорим на тези въпроси.
Първоначалното ми мнение като докладчик е, че ако решим
да процедираме тази преписка по-нататък, с оглед съдържанието на
въпросите би следвало най-малкото да знаем на кого отговаряме.
Така че към момента го докладвам за сведение и запознаване и в
следващо заседание ще ви предложа по-нататъшни действия. Моля
колегите също да се запознаят. (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
ИВАЙЛО ИВКОВ: (Без микрофон.)
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин Ивков, преводът е
направен въз основа на решение на Централната избирателна
комисия и има и резолюция на председателя в изпълнение на това
решение.
Госпожо председател, не знам дали има други становища по
преписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, припомням докладваната от
мен преписка с вх. № ЦИК-07-75/1 от 21 май 2018 г. Касае се за
избори в Босна и Херцеговина, които обаче са на 7 октомври 2018 г.
и има още много време. Както съм ви запознала и с информацията,
може да се вземе участие и малко преди деня на изборите.
Във връзка с протоколно решение на Централната
избирателна комисия, с което аз и госпожа Нейкова взехме участие
във Втората конференция по въпросите за електронно гласуване,
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която се организира ежегодно в Брегенц – Австрия, съгласувано с
председателя на комисията ви правя съобщение и евентуално
предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение за
участие в тази конференция в периода 2 – 5 октомври 2018 г. в
Брегенц – Австрия.
Колеги, ние нямаме официална покана, но това не е пречка,
защото служебно ни е известно. Още повече тя беше оповестена на
предходната конференция, така че предлагам да вземем решение,
ако има колеги, които се заявяват.
Припомням, че тази конференция се състои от няколко
панела. Първият е колоквиум на академично ниво. Ние не взехме
участие в предходната година в този колоквиум. Има такса за
участие. Аз не можах обаче да стигна до страницата и не съм
проучила каква е таксата тази година. Предполагам, че е същата и
предлагам с решение на Централната избирателна комисия с оглед и
на въпросите, които се поставят, да вземем решение за участие.
Припомням, че миналата година поканата дойде малко покъсно – чакахме официална покана, и нямаше възможност да се
заявят всички и да участват. Мисля, че писахме писма и само двама
участвахме. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз
подлагам на гласуване принципното решение за участие в тази
конференция. С оглед това решение след това ще помоля тези, които
биха могли да представляват ЦИК, да се посочат.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – 2 (Ивайло Ивков, Цветозар
Томов).
Предложението се приема.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще възложа на администрацията
да направи по-подробно проучване. Ще възложа на госпожа Жекова
да проучи повече подробности и на следващото заседание да ви ги
представя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо от
кмета на община Кюстендил господин Паунов, с вх. № НС-06-28, с
което ни информира, че изпраща заповедта, както и протокола,
съгласно наше Решение № 5108, за отваряне на запечатани
помещения. За сведение.
Докладвам ви вх. № МИ-10-26 от 3 септември 2018 г. Не го
докладвах в точката за промени в ОИК. Писмото е предложение от
общинския ръководител на ПП ГЕРБ в община Садово господин
Буков, за смяна на председателя на общинската избирателна
комисия – Садово, тъй като председателят излиза в отпуск по
майчинство и те предлагат друго лице на това място.
Първо, писмото е получено по електронната поща. Второ, аз
направих проверка и лицето, което предлагат, не е от резервите, за
да има там декларация и копие от диплома. Тоест, трябва да направя
връзка със съответния общински ръководител на политическата
партия и да ни бъдат изпратени документите – декларация и копие
на дипломата за завършено висше образование, и тогава вече ще го
докладвам. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожо Цанева,
моля да продължите.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-07-126 –
благодарност от господин Абел, който беше ни запитал за резултати
от изборите от 2003 г. до сега. Ние го информирахме, че на сайта на
ЦИК може да намери тази информация. В случая той ни пита дали е
достъпна и на английски език. Информацията е на български език.
Даже мисля да не отговаряме, тъй като той, ако беше проверил,
щеше да разбере, че няма информация на английски.
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(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, с вх. № ЦИК-04-01-46 отново сме получили от
Постоянното представителство на ОССЕ грама – информацията за
изпращане на международни наблюдатели в Македония за
референдума, който ще се проведе на 30 септември 2018 г. Вече съм
го докладвала на 21 август 2018 г. и сме го изпратили като
информация на Обществения съвет. За сведение.
С вх. № ЦИК-04-01-52 отново от Постоянното
представителство ни препращат информацията и поканата за
международни наблюдатели в Босна и Херцеговина, което госпожа
Ганчева докладва, но ще предадем поканата на ОССЕ на
Обществения съвет. Затова ви го докладвам.
И напомням отново докладваната от мен покана от АСЕЕЕО
за участие като наблюдатели в провеждания национален референдум
на 30 септември 2018 г. в Република Македония.
Връщам към една преписка, която е докладвана и от госпожа
Ганчева, и от мене, поради това че тя беше в отпуска. Поканата е от
ОССЕ за участие като наблюдатели в междинните избори за Конгрес
на Съединените американски щати. Ние я предоставихме и на
Обществения съвет. И ви предлагам, каквато практика имаме досега,
да изпратим писмо до Министерството на външните работи за
съдействие. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, който е съгласен с това предложение, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – 2 (Ивайло Ивков, Севинч
Солакова.)
Предложението се приема.
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Продължаваме със следващ докладчик. Това е госпожа
Иванова – заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преразпределена ми преписка с вх. № ЦИК-09-162 от 14 август
2018 г. Само ще ви припомня хронологията, че на заседание на
Централната избирателна комисия на 12.07.2018 г. комисията е
приела решение за закупуване на Програмен продукт за финансов
контрол и одобрение на доставчик, които са Аутоматион“ ООД, като
ни е предоставен за разглеждане и одобрение проект на договор.
Тогава докладчик е била госпожа Солакова, като е имало становище
и от юрисконсулт Милена Радославова, за необходимостта от
закупуването на този продукт.
Впоследствие, на 14 август 2018 г. преписката е била
разпределена на колегата Владимир Пенев и самият проект на
договор се намира в неговата папка за заседанието от 14 август
2018 г., като тогава той е докладвал само за запознаване на
комисията – колегите да се запознаят и да се пристъпи към
сключването на договор. Към настоящия момент преписката ми е
преразпределена на мен.
Аз ще ви помоля да отворите на заседанието от 14 август и
проекта на договор, тъй като аз след като се запознах с него, имам
няколко предложения. Може би и други колеги, които са се
запознали, имат такива.
На първо място обръщам внимание, че в разпоредбата на чл.
12 според мен е допусната една техническа грешка и е отразено, че
срокът за внедряване на договора е 45 дни. Вероятно се има предвид
срокът за внедряване на системата, на самия продукт. Там би
следвало да се обърне внимание и да се извърши една корекция.
Имам известни резерви и по отношение на разпоредбите на
чл. 33 от договора – разделът свързан с възможностите за разваляне
и прекратяване на договора. Имам предложение да се определи срок
за прекратяване на договора, за предсрочното му прекратяване с
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колко дневно писмено предизвестие. Така както е формулирано,
няма срок за писмено предизвестие и в двете хипотези.
Отделно от това ми се струва удачно и не за първи път го
изразявам като становище, вече след 25 май 2018 г., след влизането в
сила на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни,
задължително Централната избирателна комисия да си държи на
клауза, свързана със защитата на личните данни.
Имам и още едно предложение, което може би ще ви се види
малко странно, но лично мен ме притеснява като текст. Става дума
за разпоредбата на чл. 22 от закона, раздел девети „Собственост“ от
проекта на договора, където става ясно, че възложителят… Тоест, в
предходната разпоредба – чл. 21 се казва, че възложителят става
собственик на софтуера след приключване на договора и изплащане
на всички договорени суми. И тази разпоредба, за която ви казвам,
че имам притеснение във връзка с нея, е разпоредбата на чл. 221
където смятам, че изпълнителят въвежда недопустими ограничения
в правото на собственост. Не казвам, че Централната избирателна
комисия, след като стане собственик на продукта, ще тръгне да го
разпространява и да го предава, но подобно ограничаване на правото
на собственост ми се струва и дори бих си позволила да кажа, че
това е една нищожна клауза като противоречаща на закона.
Предлагам тя да отпадне.
Това са моите предложения като докладчик по договора. Ако
колегите имат други предложения, предлагам да ги обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги?
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, пропуснах да кажа, че
предложението, около което се обединява Централната избирателна
комисия, е в разпоредбите на чл. 30 и 31 е срокът за предсрочно
прекратяване на предложения ни проект на договор да бъде със
седемдневно писмено предизвестие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други коментари? – Не виждам.
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Колеги, в този случай подлагам на гласуване и изпращане на
другата страна на този договор с корекциите по чл. 12, чл. 30 и чл.
31, а именно седемдневното писмено предизвестие, предложението
за задължителна клауза по отношение на личните данни и отпадане
на чл. 22.
Уважаеми колеги, който е съгласен, моля да гласува с
вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 4
(Кристина Цанкова-Стефанова, Таня Цанева, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева).
Колеги, току-що проверих, имаме решение.
Уважаеми колеги, приключихме с този докладчик.
Следващ докладчик е госпожа Солакова – заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
докладна записка с вх. № ЦИК-09-171 от 3 септември 2018 г., за
извършване на промяна по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2018 г. и уведомяване на министъра на финансите.
Корекцията се налага по повод предоставени средства през м. август
на общини за изплащане на възнаграждения на ОИК за заседания и
дежурства след приети решения от Централната избирателна
комисия за тяхното одобряване. Размерът на тези трансфери е
11 271,78 лв.
Приложен е проектът за извършване на корекцията и
удостоверяване на утвърждаването от председателя на Централната
избирателна комисия, заедно с проект на писмо до министъра на
финансите. С тази сума увеличаваме трансферите, намаляваме
разходите със същия размер, както и намаляваме максималния
размер на ангажиментите, които може ЦИК да поеме до края на
2018 г. по бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Уважаеми колеги, който е съгласен, моля да гласува с
вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващата докладна записка
е с вх. № ЦИК-09-172 от 3 септември 2018 г. и е предложение във
връзка с Решение № 592 от 21 август 2018 г. Обнародвано е в
„Държавен вестник“, бр. 71 от 28 август 2018 г., в сила от
3 септември 2018 г., за упълномощаване на служители от звено
„Финансово-счетоводна и стопанска дейност“ и служебна
комуникация в информационната система на Министерството на
финансите в изпълнение на РМС № 592.
Предлагаме да посочим, че са упълномощени служителите:
Гергана Младенова – главен счетоводител, и Валерия Бончева –
счетоводител, които да осъществяват обмена на информация с
органите на НАП и на Агенция „Митници“. Към настоящата дата в
докладната записка, както е посочено, такива правомощия има
Жасмина Пеовска и затова не се налага да се пререгистрира. Това е с
оглед на предишно решение, което е отменено с това - № 593/2016 г.
Предлагам да оправомощим тези служители, които цитирах,
и да уведомим компетентната дирекция „Информационни системи“
в Министерството на финансите за оправомощените лица, като
посочим, че електронната заявка ще бъде попълнена от госпожа
Валерия Бончева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, който е съгласен с тези предложения, моля
да гласува.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо с вх. № ЦИК-02-50 от
3 септември 2018 г. от отдел „Административно обслужване“ в
Народното събрание. Представят ни данъчни фактури – 2 броя и
опис на изпратените пратки от Централната избирателна комисия
чрез тях за м. август 2018 г. Фактурите са на сума 161,65 лв. Както
знаете, след получаването на такова писмо, от Деловодството на
Централната избирателна комисия се извършва проверка и се
предоставя информация за коректност на предоставения опис.
Изпращането е удостоверено от Ваня Стоянова на 3 септември
2018 г. и от Екатерина Благоева, съгласувано с госпожа Манолова.
Само да отбележа, както винаги, че по нашата справка
писмата са посочени с изходящ номер, а в описа на Народното
събрание е посочена датата на изпращането. По брой пратките
съвпадат. Предлагам да одобрим и да предоставим на
счетоводството за изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен с това предложение, моля да гласува
с вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви, че в папка
„Покани“ са публикувани 9 броя покани, получени в Централната
избирателна комисия, за семинари по важни актуални въпроси,
свързани с личните данни, с обществените поръчки, с промените в
уредбата по трудови правоотношения и социални, здравословни и
безопасни условия на труд, търговско облигационно право, промени
в Административнопроцесуалния кодекс, които не знам дали са
факт.
За запознаване. Те са предоставени и на администрацията.
При проявен интерес, моля да се заявят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, продължаваме със следващ докладчик – това е господин
Ивков. Упълномощавам госпожа Солакова да води.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, първо за сведение писмо на
английски, дошло от госпожа Парк, с вх. № ЦИК-07-128-4 от
3.09.2018 г., с което ни уведомява, че моят паспорт изтича еди-кога
си, т.е. трябва да е поне шест месеца валиден преди събитието, на
което ще участвам. Взели сме необходимите мерки – за сведение.
Тоест, дадох си резервния паспорт за такива случаи.
Второто е с вх. № НР-04-02-5 от 3.09.2018 г. Искат справка от
МВР – Пловдив, Второ районно управление, относно това какъв е
бил предметът на националния референдум, проведен на 6 ноември
2016 г. И ние даваме информация с писмото, което може да видите
във вътрешната мрежа в папката с моите инициали.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, виждате предложения текст на писмо.
Имате ли бележки, коментари? – Не виждам.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
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Предложението се приема.
Колегата Камелия Нейкова – заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-00-624 от 3 септември
2018 г. проект на споразумение за обработване на лични данни към
договорите, които са сключени между Централната избирателна
комисия и „Информационно обслужване“ АД. Докладвам ви го за
сведение и запознаване и на следващо заседание, ако има бележки и
коментари от колеги, тогава да ги обсъдим.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, чухте предложението на колегата Нейкова.
Не виждам други предложения. Приемаме предложението за
запознаване и за доклад на следващо заседание.
Други доклади, колега Нейкова? – Нямате.
За следващ докладчик госпожа Алексиева не ме е уведомила.
Връщам обратно щафетата на нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
Госпожо Матева, вие сте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НР22-3 от 4 септември 2018 г., постъпило по електронната поща в
Централната избирателна комисия. Изпратено е от имейл адрес
„България 711“, като е записано име Василис Карас. Дали наистина
съществува такъв човек не мога да ви кажа. Към това писмо, което
съдържа само два прикачени файла – можете да ги видите, има
някакви разсъждения на тема „Резултати от национален
референдум“.
Аз ви го предлагам в момента за сведение и запознаване, тъй
като са две страници и доста числа са цитирани, и ако преценим, на
следващо заседание да го обсъдим. Моето лично мнение е, че е за
сведение.
Докладвам ви другото писмо, което се намира в папката с
моите инициали, с вх. № ЦИК-06-24-1 от 31 август 2018 г. То е във
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връзка с пазарното проучване, което сме обявили и поканили
определени участници за определяне на цена за закупуване,
доставка, наемане или производство на машини за гласуване.
Изпратено ни е от изпълнителния директор на „ЕСТАТ“ ООД.
Припомням, че това е фирма, която е член на асоциацията, за която
решихме, че към нейни членове ще изпратим поканите.
Те ни информират, че в пакета документи липсва проект на
договор, който да съдържа изискванията за изпълнение и молят
същият да им бъде предоставен в разумен срок, предвид крайния
срок за подаване на оферти – 10 септември 2018 г.
Колеги, припомням ви, че ние при обсъждането решихме, че
в тази документация, тъй като все пак поръчката не е чисто
обществена поръчка и не се регулира от нормите на Закона за
обществени поръчки, в пакета документи да не публикуваме проект
на договор дотолкова-доколкото все пак в публикувания пакет
документи се съдържат достатъчно данни какво се очаква от
изпълнителя, за да изпълни тази поръчка, ако я спечели.
Предлагам в този смисъл да отговорим на госпожата по
електронната поща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, който е съгласен с такъв отговор, моля да гласува с вдигане
на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Госпожа Сидерова по тази точка.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, прегледах
книжата, които са дошли за местния референдум, приети от
Общинския съвет в Садово. Според мене има няколко грешки. Не са
посочени текстовете от Закона за прякото участие на гражданите в
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държавната власт и местното самоуправление, което е съществено.
Има книжа за създаване на Избирателен списък – Част ІІ, а знаем, че
в референдумите могат да участват само български граждани. Също
и всякакви други книжа, свързани с гласуване на гражданите на
Европейския съюз. За съжаление, систематичната грешка за
бюлетината е с печат на гърба.
Може би Катя Иванова ще направи предложение да им
изпратим едно писмо да се ориентират от книжата за националния
референдум, и да се съобразят с тях, като съобразят и нормите на
чл. 4 и чл. 8 от Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление, защото това са
основните норми.
КАТЯ ИВАНОВА: В методическите указания, които
гласувахме, има приложения и може би направо да ги насочим към
тях.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не съвсем, не е достатъчно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване едно писмо с посоченото съдържание.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка разни с трима докладчици.
7. Разни.
Първият докладчик съм аз.
Уважаеми колеги, в „Държавен вестник“, бр. 73 от
4 септември 2018 г. е обнародван Указ № 212 на президента на
републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Орлинци, община Средец, област Бургас, на 14 октомври 2018 г.
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Уважаеми колеги, на предходното заседание ви докладвах Указа, а
днес докладвам неговото обнародване в „Държавен вестник“, с което
приключваме с насрочването на частични местни избори.
Ще бъде публикувано на страницата ни, колеги. Имаме
такова общо протоколно решение.
На второ място, колеги, ви докладвам вх. №№ ЦИК-07-11419 от 30.08.2018 г., № ЦИК-07-114-20 от 30.08.2018 г., № ЦИК-07114-22 от 3.09.2018 г., № ЦИК-07-114-21 от 3.09.2018 г. Колеги,
всичко това са последните, надявам се, преписки, свързани с
криптотула и неговото повторно тестване. Тази информация,
разбира се, е предоставена и на партньора, който в момента е
представил на Централната избирателна комисия и отчет за тази
тестова кампания.
Колеги, на следващо място ви докладвам №№ ЦИК-07-76-19
от 4.09.2018 г., № ЦИК-07-76-17 от 3.09.2018 г., № ЦИК-07-76-14 от
29.08.2018 г., № ЦИК-07-76-18 от 3.09.2018 г., № ЦИК-07-76-16 от
3.09.2018 г. и № ЦИК-07-76-15 от 3.09.2018 г.
Уважаеми колеги, всичките тези материали са свързани с
предстоящата Годишна конференция на АСЕЕЕО. Обръщам
внимание на № ЦИК-07-76-19 от 4.09.2018 г. Това е дневният ред на
общото събрание на АСЕЕЕО в превод на български език. Извън
документите, които изброих, има същия материал и на английски
език.
Също така, колеги, тук е и дневният ред на заседанието на
изпълнителното бюро на АСЕЕЕО, както и материалите, свързани с
предстоящото Общо събрание и Годишна конференция. Тези
материали са предоставени и на другите двама участници: госпожа
Сидерова и госпожа Иванова – за запознаване.
Както знаете, аз ще модерирам Кръгла маса на тема
„Осигуряване на сигурността на процеса на гласуване“. Общият
въпрос, който ще задам към участниците, е „По какъв начин се
осигурява сигурността на гласуването, преброяването на гласовете и
отчитането на резултатите“. Трима участници ще има в този панел.
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Оттам-насетне ще им задам и специфични въпроси: „Как се
осигурява тайната на гласуването при различните начини на
гласуване: гласуване с хартиени бюлетини, гласуване машинно и
дистанционно електронно гласуване“.
Втория въпрос, който съм подготвила, е свързан с това как се
осигурява сигурността на отчитането на резултата и на
преброяването на гласовете и отчитането на резултата там където се
използват информационни и комуникационни технологии за този
процес.
Следващ въпрос, който ще задам, ще бъде свързан с
подготвеността по отношение на кибер атаките: какво да знаем и
каква работа предварително трябва да се свърши там където се
използват информационни и комуникационни технологии за този
процес.
Друг въпрос с оглед и участниците, който съм подготвила да
задам, е свързан с осигуряването на спокойна, мирна среда за
произвеждане на изборите – как органите за управление и другите
органи осигуряват тази среда. Защото знаете, че измежду
участниците ще има и такива от държави с постконфликт, както е
утвърден този термин за използване.
И последните ми два въпроса. Първият въпрос ще бъде дали
органът за управление на избори може сам да се справи с всичките
тези задачи, и ако не, кои са другите участници в този процес, с
които той трябва да си сътрудничи. Последният въпрос ще бъде
свързан с публичното доверие и ролята на публичното доверие – как
то се изгражда, как се поддържа и разбира се каква е ролята на
наблюдателите.
Разчитам, че участниците в този дискусионен панел –
тримата говорители, които са на достатъчно високо ниво, както и
другите участници ще могат да ни дадат едни добри идеи и да
споделят едни добри практики в тази тема.
Колеги, получили сме покана по повод 139-тата годишнина
от създаването на Националната служба за охрана. Началникът на
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НСО ген.-майор Данчо Дяков ни кани на коктейл на 12.09.2018 г. –
сряда, от 18,30 ч., в Резиденция „Бояна“ – Дом № 2.
Уважаеми колеги, това бяха моите доклади. Разбира се, има и
един чисто юридически въпрос, който ще решим в края на нашето
заседание.
С това предавам щафетата на госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И аз ще бъда кратка.
Колеги, в моята папка от днешна дата има файл наречен
„Профилактични прегледи“. На предходното заседание, както
знаете, взехме решение за сключване на договор за извършване на
профилактични прегледи от Университетска болница „Лозенец“, но
не бяхме уточнили параметрите. Много ви моля да отворите
страницата и да се запознаете, тъй като трябва да гласуваме сумите
по видове прегледи, които предвиждаме да бъдат посочени в
договора, а именно 124 лв. за профилактични прегледи на мъже, и
169 лв. за профилактични прегледи на жени.
Само да доуточня, че фактически това се отнася само за
лицата от администрацията. Както знаете, ние сме контингент на
Правителствена болница и не заплащаме извършването на тези
профилактични прегледи. Освен това в договора, добре си спомняте
от миналото заседание, той беше качен в моята папка, е упоменато
се заплаща само срещу извършени прегледи, така че може и тази
сума да е по-малка. Но аз ви предлагам да утвърдим тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, време за запознаване.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Освен това искам да добавя да вземем
решение, ако гласуваме тези суми, те да важат и за всички колеги,
които са новоназначени в администрацията, а не да се връщаме
непрекъснато към този въпрос.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам да се изследва
тиреостимулиращ хормон и при мъжете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други предложения? – Не виждам.
Уважаеми колеги, който е съгласен с така предложения ни
списък и с допълнението, направено от господин Томов, моля да
гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: С това гласуване сумата, която преди
това бях прочела, набъбва на 139 лв. за мъже с допълнителното
изследване, което гласувахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Госпожа
Солакова има думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
необходимостта от допълване на Наредбата за командировките и
специализациите в чужбина, и протоколното ни решение, с което
започна тази процедура по изготвяне на проектодокументацията –
както на нормативния акт, така и на задължителните придружителни
документи, кореспонденцията, която имаме с Министерството на
транспорта, отговора на наше писмо от м. юни 2018 г. и техния
отговор от 10 август 2018 г., с изразено съгласие и готовност за
оказване на необходимото съдействие. Днес госпожа Манолова ме
уведоми и ми предостави папката с проекта на постановление на
Министерския съвет, заедно с проект на доклад, проект на
финансова обосновка.
С оглед на необходимостта от публикуване на всички
проекти на страницата на Централната избирателна комисия за
обществено обсъждане и следващото съгласуване между
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ведомствата преди внасянето в Министерския съвет, предлагам да
възложим на администрацията, най-вече на госпожа Милена
Радославова, която е изготвила в най-голямата част тези проекти, да
потърси съдействието на юрисконсултите от Министерството на
транспорта, за да може да ни предостави в окончателна редакция
всички тези актове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, ще имаме още една точка в дневния ред.
Моля госпожа Матева да предложи точката.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, моля да
гласуваме нова точка в дневния ред: Приемане на решение за
определяне на размера на възнаграждението за извършена
компютърна обработка в ОИК в предстоящите частични избори на
14 октомври 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване включването на
тази точка в дневния ред. Това ще бъде точка 7.а.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
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Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – 1 (Ивайло Ивков.)
Предложението се приема.
Включихме точката в дневния ред, колеги.
Сега преминаваме към:
7а. Приемане на решение за определяне на размера на
възнаграждението за извършена компютърна обработка в ОИК
в предстоящите частични избори на 14 октомври 2018 г.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Проектът за решение е изготвен от колегата Емануил
Христов, но тъй като той е в отпуск, ме помоли мен да го докладвам.
Той е качен във вътрешната мрежа в папка с моите инициали и е с
№ 5090. Подготвен е за частичните избори на 14 октомври 2018 г.,
които ще бъдат произведени от общинската избирателна комисия –
Карлово за кметство Столетово, общинската избирателна комисия –
Главиница за кметство Суходол, и общинската избирателна комисия
– Средец за кметство Орлинци. Виждате предложените
възнаграждения и ако нямате някакви предложения за промени,
предлагам да гласуваме така предложения проект за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване предложения ни проект на
решение. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против –
няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5122-МИ.
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Колеги, отново за предстоящите частични избори давам
думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
предстоящите частични избори предлагам да изпратим
организационното писмо, което по принцип изпращаме на кметовете
на общини и до общинските избирателни комисии с напомняне на
задълженията на кметовете за осигуряване на условия за работата на
общинските избирателни комисии, както и
предоставяне на
информация във връзка с предстоящото сключване на договори за
отпечатване на бюлетините с Печатницата на БНБ. Предоставяме им
данните на длъжностни лица от страна на печатницата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на това
организационно писмо. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане
на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, преди да закрия днешното заседание,
първо искам да ви информирам, че ще свикам следващото заседание
в петък, 7 септември 2018 г., в 16,30 ч. Причината за това е
изтичащият срок.
Уважаеми колеги, във връзка с тази информация бих искала
да ви информирам че в петък, както и във вторник, аз като
председател ще отсъствам. Ще отсъства и заместник-председателят
госпожа Мусорлиева, а в петък ще отсъства и госпожа Солакова.
Затова днес трябва да определим кой ще изпълнява функциите на
председател и на главния секретар в петък, и кой ще изпълнява
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функциите на председател в следващия вторник. Моля за вашите
предложения. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, предлагам за председателстващ в петък и
вторник, всъщност за изпълняващ функциите на председател до
завръщането на госпожа Мусорлиева, която ще се завърне
следващата седмица, госпожа Ганчева. За петък предлагам за
секретар госпожа Матева. (Реплики.)
Колеги, моля за други предложения.
Уважаеми колеги, с оглед на факта, че в момента
погледнахме вътрешната мрежа и считам, че не са добре определени
дните на отпуск, аз ще оставя на Централната избирателна комисия в
петък в 16,30 ч. да реши кой ще бъде председател и кой ще бъде
секретар. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С оглед направените разисквания
извън микрофон, аз, госпожо председател, не мога да изпълнявам
функциите на председател. Съжалявам, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, ще прецените в петък в 16,30 ч.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Както ви казах, свиквам следващото заседание в петък,
7 септември 2018 г., в 16,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Цвета Минева

