
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 669

На 13 септември 2018 г., четвъртък, 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: Метин Сюлейман
2. Доклад относно проектобюджет на ЦИК за 2019 г.

Докладва: Севинч Солакова
2а.  Доклад  относно  вътрешни  правила  за  предоставяне  на 

достъп до обществена информация в ЦИК.
Докладва: Мария Бойкинова

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

Докладва: Мария Бойкинова
3. Доклади по писма.

Докладват: Йорданка Ганчева,
Катя Иванова,
Камелия Нейкова,
Метин Сюлейман,
Таня Цанева,
Севинч Солакова,
Мария Мусорлиева,
Румен Цачев
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4. Разни. 
Докладва: Владимир Пенев

ПРИСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Севинч  Солакова, 
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир 
Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка 
Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова  –  Стефанова,  Мария 
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева, 
Румен Цачев, Таня Цанева. 

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Бойчо  Арнаудов, 
Емануил Христов, Иванка Грозева, Румяна Стоева-Сидерова.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Здравейте, 
уважаеми колеги. 

В залата присъстват 15 членове на Централната избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 13  септември  2018 г. 

Виждате дневния ред, който е:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Докладва: Метин Сюлейман

2. Доклад относно проектобюджет на ЦИК за 2019 г.
Докладва: Севинч Солакова

3. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева,

Катя Иванова,
Камелия Нейкова,
Метин Сюлейман,
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Таня Цанева,
Севинч Солакова,
Мария Мусорлиева,
Румен Цачев

4. Разни. 
Владимир Пенев

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 
така предложения дневен ред?

Заповядайте, уважаема госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаема   госпожо  Мусорлиева, 

моля да ме включите в дневния ред с точка: „Проект за вътрешни 
правила  за  предоставяне  достъп  до  обществена  информация“ 
съгласно  Закона  за  достъп  до  обществена  информация,  както  и  с 
точка: Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на 
ОИК“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  правим 
нова  точка  –  точка  2а  –  „Проект  за  вътрешни  правила  за 
предоставяне на достъп до обществена информация в ЦИК“

Също така включвам Ви,  госпожо Бойкинова,  в нова точка – 
точка 2б – „Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.“

Други колеги? 
Заповядайте, уважаеми господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ:  Госпожо председател, моля да ме включите 

в точка 3 – „Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Разбира се.
Други колеги? Няма.
Отсъстващите:  госпожа  Алексиева,  господин  Емануил 

Христов, госпожа Грозева, госпожа Сидерова и господин Арнаудов 
отсъстват по обективни причини.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 
дневен ред със съответните допълнения.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев, Ивайло  Ивков,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мария 
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против – няма.

Дневният ред се приема.

Преминаваме към  точка първа от дневния ред:
1. Доклад  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Заповядайте, уважаеми  господин Сюлейман.
МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  с  вх. 

№ ПВР-06-27 от 12.09.2018 г. е получено писмо от община Шумен, 
от началник отдел „Гражданско състояние“, с което ни уведомяват 
за  изпълнение на тяхно задължение по т.  22 от решение № 3796-
ПВР/НР от 18.10.2016 г. на Централната избирателна комисия, като 
към  писмото  са  приложени  заверени  копия  от  протокола  на 
комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, както и протокола 
във връзка с предаването на документи между Районно управление 
на МВР – Шумен, и община Шумен.

Също така са приложени и заверените копия от заповедта на 
кмета – две на брой – с които са определени комисиите по чл. 287, 
ал. 7 от Изборния кодекс.

Това го докладвам за сведение.
Също  за  сведение  докладвам  писмо  с  вх.  №  НС-06-29  от 

04.09.2018 г. Това е писмо от кмета на община Тервел, с което ни 
уведомяват за  изпълнение на ангажиментите им по т.  20 от наше 
Решение  №  4387-НС  от  02.03.2017  г.,  като  към  писмото  са 
приложени  заверено  копие  от  заповедта  на  кмета,  с  което  е 
определена комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, както и 
протокола  от  23.08.2018  г.  на  комисията,  която  е  определена  със 
заповедта на кмета, в който протокол са описани действията, които 



5

са  извършени  във  връзка  с  предаването  на  изборните  книжа  и 
материали  на  отдел  „Държавен  архив“  от  изборите  за  народни 
представители от 5 октомври 2014 г.

Това също го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ   МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Сюлейман.
Госпожа Солакова всеки момент ще се върне в залата. 

Преминаваме към точка 2а от дневния ред:
2а. Доклад относно вътрешни правила за предоставяне на 

достъп до обществена информация в ЦИК.
Заповядайте, госпожо Бойкинова, по тази точка.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка  с  моите  инициали  се  намира  докладна  записка  от  Милена 
Радославова.  Има  изготвен  проект  за  вътрешни  правила  за 
изпълнение по Закона за достъп до обществена информация. Има и 
още едни вътрешни правила, които аз съм се опитала на базата на 
изготвените към докладната записка да попроменя малко в смисъл, 
че в чл. 1 съм уточнила, че тези вътрешни правила уреждат реда за 
приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на заявленията 
и  устните  запитвания  за  достъп  до  обществена  информация, 
изготвянето на решение за предоставяне или отказ. Съответно съм 
направила  повече  глави:  „Общи  положения“,  „Приемане, 
регистриране…“  Аз  даже  още  заглавието  съм  променила,  защото 
предишните  не  са  вътрешни  правила  за  изпълнение  на  Закона  за 
достъп до обществена информация. Считам, че са направо вътрешни 
правила за предоставяне на достъп до обществена информация.

В моя проект не можете да видите всички промени, защото 
изцяло  съм  разместила  главите  –  това  се  опитвам  да  ви  обясня. 
„Общи  положения“  –  ви  казах,  променила  съм  предмета  на 
вътрешните правила. Променила съм „II. Приемане, регистриране и 
разпределяне на заявления за достъп до обществена информация“, 
уточняваме, че това са:
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- писмено заявление;
- устно запитване;
- заявление, подадено по електронен път, включително 
- заявление,  подадено  чрез  платформа  за  достъп  до 

обществена  информация  в  Държавна  агенция  „Електронно 
управление“.

Всъщност това е нова разпоредба от 2017 г. – тази платформа 
за достъп до обществена информация.

Съдържанието  на  заявлението  си  е  законова  разпоредба. 
Заявлението  се  адресира  до  председателя  на  Централната 
избирателна комисия. Новото е, че вече имаме приложения – 1 и 2. 

Приложение 1 е, когато достъпът до обществена информация 
е поискан с устно запитване.  Тогава се попълва един протокол от 
служителя в деловодството, подписва се и от самия заявител, след 
което се регистрира и се счита, че вече заявлението е регистрирано.

Приложение 2 е заявление до председателя на ЦИК за достъп 
до обществена информация. Разбира се, тези приложения трябва да 
ги  имаме  в  секция  на  интернет-страницата  по  ЗДОИ,  в  която  да 
качим  вътрешните  правила  и  тези  две  приложения  и  заявителят 
естествено може да ги ползва. Трябва да знае откъде да ги изтегли, а 
може  да  си  ползва  и  други  заявления.  Но  ние  трябва  да  имаме 
образци.

Съответно  посочваме,  че  заявлението,  подадено  по 
електронен път, не е необходимо да бъде подписано от електронен 
подпис.

Другото,  което  е  ново,  това  е  в  чл.  7,  ал.  4.  Добре  е  в 
деловодството да имаме електронен регистър в смисъл, че всички 
заявления  по  ЗДОИ  да  бъдат  с  регистрационен  индекс,  който  да 
обозначава,  че  това  е  преписка  по  ЗДОИ  и  съответно  цялата 
кореспонденция, всичко, което е по тази преписка, да минава с този 
регистрационен номер.

Накрая на правилата ще видите, че ще има и досие – чл. 20. 
Трябва да съхраняваме досие, в което да се съдържа цялата преписка 
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по ЗДОИ и съответно да се съхранява. Затова е добре в деловодната 
система да си имаме и такъв регистър, в който да се регистрират. 
Със  същия  регистрационен  номер  трябва  да  вървят  съответно  и 
жалбите срещу решенията или отказите на ЦИК за предоставяне на 
достъп до обществена информация.

„III.  Срокове  за  разглеждане  на  заявления“  -  сроковете  са 
определени в чл. 28 и това е 14-дневен срок.

В  закона  няма  изискване  специална  комисия  да  разглежда 
тези заявления.  Законът казва „органът или упълномощени от тях 
лица“. Ние сме наложили една практика да сформираме комисия, в 
която  се  включват  и  служители  в  зависимост  от  исканата 
информация, и аз съм го формулирала в чл. 8, ал. 2. Формулирала 
съм практика, която досега е била. Ако прецените, може да си остане 
просто  законовият  текст,  че  Централната  избирателна  комисия 
разглежда….

Обществената  информация  е  официална  и  служебна. 
Официална е информацията,  която се съдържа в актовете на ЦИК 
при  осъществяване  на  нейните  правомощия.  Служебна  е 
информацията,  която се събира,  създава  и съхранявам в ЦИК във 
връзка с изготвяне на официалната информация, както и по повод 
дейността на администрацията.

Тоест, това са всички тези документи, които са подготвили 
издаването на официалните им документи, които са публични и ги 
има на интернет-страницата на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.

Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на колегата Бойкинова 

за подробния доклад. Аз исках да поставя един съвсем различен – 
принципен  въпрос.  Кое  налага  в  момента  този  нов  проект.  Ние 
имаме  в  момента  приети  вече  правила,  които  са  за  достъп  до 
обществена информация, които функционират и към момента. Кое 
налага  приемането  на  нови  такива  правила?  Аз  поне,  доколкото 
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погледнах в закона, няма съществени промени на законодателството, 
които да налага изцяло ние да приемем нови правила.

В  тази  връзка  питането  ми  беше:  ако  е  необходимо  да  се 
приемат само образците на заявленията,  които се подават, и да се 
качат,  това  би  могло  да  бъде  направено  с  допълване,  без  да  се 
приемат такива правила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Андреев.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  налага  се  изменение  и 

допълнение  на  правилата  на  Централната  избирателна  комисия. 
Както  ви  казах,  има  изменение  на  закона  от  2017  г.  Създава  се 
платформа  за  достъп  до  обществена  информация  чрез  Държавна 
агенция  „Електронно  управление“.  Също  така  трябваше  да 
допълним някои изменения и допълнения, касаещи приемането на 
приложения,  които  аз  ви  изброих  –  1  и  2  –  както  и  реда  за 
регистрация в деловодната система на тези заявления, това че трябва 
да  имаме  електронен  регистър,  съхраняване  на  досиетата,  на 
интернет-страницата трябва да имаме отделна секция по ЗДОИ, на 
която  да  се  публикуват  вътрешните  правила,  да  се  публикуват 
образците,  да се публикуват таксите,  ако ще събираме такива при 
издаване на решения за предоставяне на информация или отказ.

Това  налага  да  изменим  и  да  допълним  вече  приетите  от 
Централната  избирателна  комисия  вътрешни  правила.  А 
съображенията  аз  да  изготвя  изцяло  нови,  ви  ги  казах  още  в 
началото.  Считам,  че  просто  правилата  малко  ги  преформатирах, 
тоест,  създадох  нови  глави.  Прочетох  ви ги.  Това са:  „Приемане, 
регистриране  и  разпределяне“,  „Срокове  за  разглеждане“, 
„Приемане  на  решения  за  достъп  до  обществена  информация“, 
„Вземане  на  решение  за  отказ“,  какво  трябва  да  съдържат 
решенията,  както  и  форми  за  предоставяне  на  обществена 
информация и в други разпоредби добавих какво трябва да съдържа 
това досие, къде да се съхранява, кой е отговорен за съхранението на 
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тези  досиета  и  какво  се  публикува  на  интернет-страницата  на 
Централната избирателна комисия.

Ако прецените, че не следва да приемаме новите правила, аз 
съм  съгласна  да  приемем  тези,  които  са  направили  юристите  от 
администрацията  с  изменение  и  допълнение  на  вече  приетите  ни 
вътрешни правила. Нямам претенции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 
уважаема госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви предлагам да отложим 
вземането  на  решение  по  този  въпрос  за  следващата  седмица. 
Според мен също не са съществени промените в закона.  Да, това, 
което  каза  колегата  Бойкинова,  има  някои  промени,  които  са  от 
миналата или по-миналата година. Едното е, че Държавна агенция 
„Електронно  управление“  поддържа  портал  за  отворени  данни,  а 
тази  платформа  за  подаване  на  заявления  е  ангажимент  на 
администрацията на Министерския съвет. 

Но  аз  лично  вчера  се  запознах  с  проекта,  който  беше 
подготвен от администрацията, и съм писала бележки по него. Това, 
което представи колегата Бойкинова е в по-различен вид. Лично на 
мен  ми  е  необходимо време  да  се  запозная  къде  са  приликите  и 
разликите.

Затова ви предлагам да се запознаем и с двата варианта. Те 
са – долу-горе – в един и същи смисъл, доколкото виждам, само са 
разместени местата, и другата седмица да вземем решение дали ще 
приемем само образците към вече действащите правила или изцяло 
нови правила.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: По съществото си 
това  е  процедурно  предложение  и  трябва  да  го  подложа  на 
гласуване.

Заповядайте, госпожо Бойкинова, и след това ще подложа на 
гласуване това процедурно предложение.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  другото, на което искам да 
ви  обърна  внимание,  че  във  вътрешните  правила  на 
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администрацията  има  една  глава  „VII.  Ред  за  предоставяне  на 
информация за повторно ползване“.  Считам, че тази глава изобщо 
трябва  да  отпадне  от  вътрешните  правила,  защото  това  е 
информация за повторно използване от обществения сектор. Ние не 
попадаме в тези организации. Това са музеи, библиотеки и други. 
Така че считам, че „Ред за предоставяне на информация за повторно 
ползване“ не касае Централната избирателна комисия и тази глава 
считам, че изцяло трябва да отпадне.

В проекта, който аз ви предлагам, я няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема 

госпожо  Бойкинова,  аз  лично  много  Ви  благодаря  за  положения 
труд.

Сега  подлагам  на  гласуване  процедурното  предложение  на 
госпожа Нейкова за отлагане взимането на решение за следващата 
седмица. 

Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Камелия Нейкова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против –   5 
(Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова).

Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

решим  за  кога  ги  отлагаме  –  за  следващото,  по-следващото 
заседание?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  предлагам  с 
оглед на едни писма, които имам и които ще ви докладвам, да е за 
четвъртък другата седмица.

Уважаема  госпожо  Бойкинова,  давам  Ви  думата  за 
следващата  точка,  тъй  като  имаме  още  малко  подготовка  по 
настоящата точка 2а.
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Преминаваме към точка 2б от дневния ред:
2б. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  постъпило  е  искане  за 

изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна комисия – 
Главиница,   за  проведено  дежурство  от  председател,  секретар  и 
член,  които са изготвили писмо до кмета на община Главиница с 
искане за предоставяне на заверен препис от акт за смърт на член на 
ОИК. Дежурството е извършено на 27.08.2018 г.

Имаме  искане  за  изплащане  на  още  едно  дежурство.  То  е 
проведено на 29.08.2018 г. от председател, секретар и член, които са 
получили акта за  смърт и са уведомили Централната  избирателна 
комисия,  че  следва  да  бъде  заменен  този  член  на  ОИК  от 
съответната политическа партия.

Имаме още едно искане за изплащане на възнаграждение за 
проведено  дежурство  на  31.08.2018  г.,  на  което  са  подготвили 
заседание на Общинска избирателна комисия, което се е провело на 
04.09.2018 г.

Моля да изплатим така поисканите дежурства. По преписката 
има  контролен  лист  и  справка  за  размера  на  исканите 
възнаграждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Режим  на 
гласуване за изплащане на възнаграждения на ОИК – Главиница.

Гласували  15  членове на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  
Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева); 
против –   няма.

Предложението се приема.
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Сега,  уважаеми  колеги,  минаваме  към  точка  трета от 
дневния ред:

3. Доклади по писма.
Уважаема   госпожо  Ганчева,  заповядайте.  След  това  са 

госпожа Катя Иванова, Камелия Нейкова и след това ще продължим.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  докладна 

записка от  госпожа Манолова с вх. № ЦИК-09-177 от 11.09.2018 г., 
като  това  е  предложение  за  участване  на  служители  от 
администрацията  в  семинар  съгласно  покана,  пристигнала  в 
Централната  избирателна  комисия,  на  тема:  „Нови  стандарти  за 
защитата  на  личните  данни,  практически  решения“,  който  ще  се 
проведе  на  27.09.2018  г.  и  е  организиран  от  Националния 
консултантски  център  „Решения  и  труд  и  право“,  като   госпожа 
Манолова предлага в семинара да вземат участие тя като директор 
на Дирекция „Администрация“ и екипа по защита на личните данни, 
а  именно   госпожа  Радославова  –  юрисконсулт  в  дирекцията, 
госпожа  Тихолова  –  експерт  ИКТ  и   господин  Пенев  –  старши 
експерт  регистри.  Таксата  за  участие  на  един  участник  в 
националния учебен семинар е 180 лв. В докладната се сочи, че след 
проведен разговор с организаторите са информирани за наличието 
на  свободни места  и  че  при  записване  за  участие  на  четирима и 
повече участника ще бъде направена 5-процентна отстъпка. 

Сочи се, че общата такса за участие на предложените лица от 
администрацията  с  отстъпката  е  684  лв.  Съгласувано  е  със 
счетоводството и се вижда, че има налични пари за покриване на 
посочените разходи.

Моето предложение като докладчик е съобразно преценката 
на  директора  на  дирекцията  да  одобрим  така  направеното 
предложение за участие в този семинар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

 Уважаеми колеги, режим на гласуване.
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Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  
Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева);  против –   няма.

Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  към  настоящия  момент 

докладвам  само  за  информация  и  за  сведение  писмо,  получено  в 
Централната  избирателна  комисия  от  Държавна  агенция 
„Електронно управление“ във връзка с изготвянето на отчетите по 
проекта.

Възложила  съм  на  госпожа  Манолова  съвместно  със 
счетоводството да подготви необходимите документи в срок. Към 
момента  не  са  ми  предоставени.  Евентуално  на  следващото 
заседание ще ви ги внеса за разглеждане, запознаване и одобрение.

Връщам на  доклад  така,  както  беше  решено  на  предходно 
заседание, а именно поканата за конференция на тема „Електронно 
гласуване“  в  Австрия  –  Брегенц.  Към  момента  не  са  се  заявили 
колеги.

Така че, колеги, моля за вашите предложения, ако има такива. 
Ако не, да приключваме преписката. Към момента са регистрирани 
госпожа Алексиева и  господин Пенев съгласно нашето протоколно 
решение от предходно заседание. Но тъй като се разбрахме и други 
колеги да участват в случай, че имат интерес, го поставям.

Колега Ивков,  всички разходи са за сметка на Централната 
избирателна комисия.

Добре, докладвам преписката за приключване.
Колеги,  връщам  на  доклад  така,  както  беше  докладвано  и 

прието от Централната избирателна комисия на предходно заседание 
участието  в  семинар  на  тема:  „Намеса  в  изборите  в  сферата  на 
цифровите  технологии,  изграждане  на  устойчивост  към 
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киберзаплахи“, който ще се проведе на 15 и 16 октомври 2018 г. в гр. 
Брюксел, Белгия. 

До този момент сме гласували по нейно желание  госпожа 
Алексиева. Заявиха се за участие  госпожа Стефанова и  господин 
Пенев. Ако има други желаещи, ако – не, предлагам да гласуваме 
така заявените колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували  15  членове на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева); 
против – няма.

Предложението се приема.
Моля, продължете с докладите си,  госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  продължавам  с  друга 

покана,  която  съм  ви  докладвала  няколко  пъти,  а  именно  с  вх. 
№ ЦИК-07-85  от  21.05.2018  г.  Това  е  поканата  за  участие  за 
наблюдение на парламентарните избори в Босна и Херцеговина на 
7 октомври 2018 г.

Колегите, които се заявиха за участие, са  господин Баханов, 
господин Сюлейман,  господин Райков и  господин Цачев.

Предлагам  да  гласуваме  тези  колеги  да  представят 
Централната  избирателна  комисия  за  наблюдение  на  изборите  в 
Босна и Херцеговина на 7 октомври 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 
режим на гласуване.

Знаете, че с тази комисия имаме и меморандум. Затова имаме 
сериозни и взаимни приятелски взаимоотношения.

Моля, гласувайте.



15

Гласували  16  членове на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  
Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Йорданка Ганчева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева,  
Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.
Заповядайте, уважаема госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в предходно заседание 

на Централната избирателна комисия ви докладвах докладна записка 
от директора на Дирекция „Администрация“  госпожа Манолова във 
връзка  с  проект на договор за закупуване на програмния продукт 
„Финансов контрол“, както и проекта на самия договор.

Припомням ви, че тогава Централната избирателна комисия 
направи  предложения  за  изменения  и  допълнения  в  така 
предложения ни проект за договор. Към днешна дата ви докладвам 
постъпило писмо в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-
09-162/1  от  12.09.2018  г.  Обръщам  внимание  на  комисията,  че 
същото  писмо  е  изпратено  от   госпожа  Ваня  Мицова.  Аз  нямам 
представа на каква длъжност работи тя в фирмата,  която ще бъде 
наш бъдещ контрагент – „С+С Аутоматион“ ООД, тъй като тя се 
представлява от инж. Владимир Димитров. 

Но независимо от  това  с  това  писмо  госпожа Мицова  ни 
уведомява,  че  становището  –  предполагам  на  фирмата  „С+С 
Аутоматион“ ООД относно писмото,  което ние им изпратихме за 
промени в проекта за договор, се приема, като те изразяват съгласие 
с редакцията на чл. 12, не са съгласни с отпадането на клаузата на 
чл. 22 от проекта на договор и приемат редакцията на чл. 30 и чл. 31, 
като  същевременно  изразяват  съгласие  ЦИК  да  включи  клауза, 
свързана със защитата на личните данни в проекта на договор.

В  тази  връзка  във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите 
инициали е качен проект на договор, в който са отразени всичките 
тези  промени,  които  комисията  гласува  на  свое  предходно 
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заседание, като е останала обаче разпоредбата на чл. 22 от проекта 
на договор.

Аз ще ви моля отново да погледнете тази разпоредба и да 
изразите становище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги,  излишни 
са разговори по между ни. Заповядайте за мнение. 

Аз от гледна точка на това да сме добри контрагенти,  бих 
предложила от добра воля да се съгласим с тях, като само заложим 
това, че не следва да го предоставяме. Това е компромисен вариант 
между  тяхното  несъгласие  и  нашето.  Чисто  медиаторско  ми  е 
предложението,  защото  няма  смисъл  от  непостигане  на 
споразумение. Да заложим, че няма да го предоставяме.

Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА:  Благодаря.  Колеги,  моето  мнение  е,  че  в 

случая  е  коректно  да  остане  чл.  22,  тъй  като  съответната  фирма, 
собственик на този продукт, тя защитава своя продукт и е нормално 
да изисква от нас да не го копираме, да не го разпространяваме и 
продаваме.

Това е моето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз бих допълнила 

госпожа Цанева, като се съгласявам с нея, че можем да им изискаме 
– ако толкова държим – писмо за техните авторски права. Но и това 
не мисля, че е необходимо.

Има ли други мнения по въпроса? Обединява ли се комисията 
около предложението на  госпожа Цанева фактически? Добре. 

Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: В такъв случай като докладчик аз правя 

предложение  комисията  да  гласува  разпоредбата  на  чл.  22  от 
проекта  на  договор  да  остане  и  да  гласуваме  съответно  в  цялост 
самия проект.

ПРЕДС.ЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Иванова.

Уважаеми колеги, благодаря ви за разбирането.
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Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № ЦИК-00-630 от 11.09.2018 г. за практическо прилагане 
на  Регламента  за  защита  на  личните  данни.  Касае  се  за  семинар, 
който ще се проведе на 27.09.2018 г.

Докладвам ви го за сведение.
Имам  и  още  едно  писмо  –  с  вх.  №  ЦИК-11-49/1  от 

13.09.2018 г. Това е писмо, постъпило от  господин Йосиф Барух, на 
когото  отговорихме  на  предходното  заседание  за  прилагането  на 
разпоредбата на чл. 416, ал. 1, т.  4 от Изборния кодекс,  а именно 
колко  избиратели  са  необходими,  за  да  подкрепят  независим 
кандидат за кмет на район.

Сегашното  му  запитване  е,  че  ние  сме  казали  „не  повече 
от…“ колко, но не сме казали не по-малко от колко.

Аз  ви  предлагам  да  не  изпращаме  отговор,  тъй  като  в 
предишния ни се съдържа и текста на закона, който казва „1/5 от 
избирателите на района“. Така че го докладвам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Нейкова.

Не виждам други предложения. Благодаря ви.
Има  думата  господин  Сюлейман.  Заповядайте.  след  това 

думата ще имат госпожа Цанева,  госпожа Солакова, аз и  господин 
Румен Цачев.

Заповядайте, господин Сюлейман.
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МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  с  вх. 
№ МИ-15-188 от 11.09.2018 г. по електронната поща на Централната 
избирателна комисия сме получили писмо от Общинска избирателна 
комисия – Хитрино, с което ни уведомяват за взето тяхно Решение 
№ 13—МИ от 10.09.2018 г., с което на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от 
ЗМСМА  предсрочно  са  прекратени  пълномощията  на  кмета  на 
кметство в с. Близнаци, община Хитрино.

Това  решение  в  оригинал  е  получено  в  Централната 
избирателна комисия на 13.09.2018 г.  Тъй като в тази ситуация, в 
която се намира кметство Близнаци, и до края на мандата остава по-
малко от една година, Централната избирателна комисия не може да 
направи предложение за насрочване на частични избори за кмет на 
кметство,  съм  подготвил  проект  на  писмо,  което  се  намира  във 
вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно заседание, с 
което  предлагам  да  уведомим  Общинска  избирателна  комисия  – 
Хитрино, и общинския съвет – Хитрино, че липсва правно основание 
Централната  избирателна  комисия  да  направи  предложение  за 
насрочване  на  частични  избори  за  кмет  на  кметство  Близнаци, 
община Хитрино, област Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 
уважаеми  господин Сюлейман.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  
Томов);  против – няма.

Предложението се приема.
Заповядайте, многоуважаема госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо с 

вх.  №  ЦИК-07-125/4.  Това  е  писмо  от  Централната  избирателна 
комисия на Грузия, с което те ни изпращат трите персонални покани 



19

към  нашите  колеги,  които  ще  участват  като  наблюдатели  в 
предстоящите президентски избори на 28.10.2018 г.

Докладвам го за сведение.
Докладвам ви за сведение писмо по електронната поща с вх. 

№ ЦИК-07-137 от 11.09.2018 г. Писмото е от фирма, която се казва 
“Gemalto“.

Докладвам го за сведение, тъй като това е холандска фирма за 
дигитална сигурност и нови технологии, даже не бих казала,  че е 
мероприятие, за което ни пращат, но не е в нашата сфера.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-138  от 
13.09.2018  г.  от  Международна  публична  администрация  – 
Великобритания, с което съобщават, че ще ни изпратят брошура за 
семинари  за  2019  г..  Многократно  ми  е  разпределяно  от  тази 
институция писма, които получаваме, и всеки път аз съм казвала, че 
не са в нашата сфера техните семинари, които провеждат.

Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Цанева.
Заповядайте, многоуважаема госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще започна може 

би  с  писмата  с  оглед  от  необходимостта  от  допълване  на 
документите във връзка с проектобюджета.

Докладвам  ви  за  сведение  писмо  с  вх.  №  ЧМИ-15-56  от 
12.09.2018 г. и с индекс 1 също от 12.09.2018 г.   и с индекс 1 от 
11.09.2018  г.  Първите  две  писма  са  от  Общинска  избирателна 
комисия  –  Карлово,  и  от  Общинска  избирателна  комисия  – 
Главиница, с броя на избирателите във връзка с частичните избори 
на 14 октомври. Числото и секциите следва да бъдат публикувани в 
рубриката „Частични избори на 14 октомври“ на нашата страница.

Само  да  допълня  и  за  третата  Общинска  избирателна 
комисия –  писмо с  вх.  № ЧМИ-145-56/2  от  13.09.2018  г.  То  е  от 
Общинска избирателна комисия – Средец, област Бургас.
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И за трите кметства имаме секциите и броя на секциите за 
публикуване  на  интернет  страницата  на  Централната  избирателна 
комисия. 

Докладвам  ви  докладна  записка  с  вх.  №  ЦИК-09-178  от 
12.09.2018  г.  Тя  е  във  връзка  с  представен  отчет  за  извършени 
дейности по граждански договор от Стоян Русинов.  Представен е 
отчет по изпълнението на договор № 72 от 02.08.2018 г. Отчетът е от 
12.09.2018  г.  Виждате,  че  подробно  и  коректно  са  описани 
дейностите, които са изпълнени по договора.

Предлагам  Централната  избирателна  комисия  да  одобри 
отчета  за  извършените  дейности  от   господин  Стоян  Русинов, 
изпълнител  по  цитирания  договор,  след  което  да  се  изплати 
възнаграждението, предвидено в същия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 
режим  на  гласуване  на  това  предложение  за  изпълнените 
задължения от Стоян Русинов.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 
Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За днес имахме възложена задача за 

запознаване. Тя е за работно обсъждане от Централната избирателна 
комисия – докладна  записка с вх. № ЦИК-09-180 от 12.09.2018 г. 
Тази  докладна  записка  е  във  връзка  с  предложението  на 
администрацията за привличане на експерт от администрацията на 
Народното  събрание  във  връзка  с  вътрешните  правила  за 
учрежденския  архив,  архивните  дейности  в  Централната 
избирателна  комисия  и  изготвяне  на  номенклатура  на  делата  в 
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учрежденския  архив,  определяне  на  сроковете  за  тяхното 
съхранение.

Тези задачи са възложени на постоянната експертна комисия, 
създадена със заповед на председателя на Централната избирателна 
комисия  въз  основа  на  решение  на  Централната  избирателна 
комисия.

Колеги,  докладвам  ви  тази  докладна  записка  с  приложен 
проект  на  договор,  в  който  са  посочени  конкретни  дейности  за 
възлагане на експерт от администрацията на Народното събрание и 
напомням  за  изпратените  вътрешни  правила  за  архива  от 
02.08.2018 г.  –  за  припомняне,  за  запознаване  и  за  работно 
обсъждане в работна група в ЦИК.

Колеги, в папка „Покани“ са включени покани за семинари, 
които  сме  получили  в  Централната  избирателна  комисия.  Вие 
предполагам,  че  ще  се  запознаете.  Те  са  предоставени  и  на 
администрацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 
уважаема  госпожо Солакова.

Уважаеми колеги, имам да ви докладвам две писма.
Първото е с вх. № ЦИК-00-631 от 11.09.2018 г. и се намира 

във вътрешната мрежа, както и допълнено със същото съдържание с 
вх.  №  ЦИК-00-  631  от  следваща  дата.  Получили  сме  покана  за 
участие в Годишната среща на местните власти от 1 до 3 октомври 
2018 г.

Това  е  Национално  сдружение  на  общините  в  Република 
България  и  Национална асоциация на  секретарите  на  общините в 
Република България. Качено е във вътрешната мрежа, но искам да 
кажа  няколко  изречения,  тъй  като  е  важен  форум  на  местните 
власти.  Срещата  ще  се  проведе  от  1  до  3  октомври  2018  г.  в 
Република  България.  Любезно  ни  канят  да  вземем  участие  във 
форум  на  1  октомври  2018  г.  от  13,30  до  17,30  ч.  съгласно 
предварителна  програма,  която  е  прикачена  към  писмото  с 
наименование  „Актуални  въпроси  в  работата  на  секретарите  на 
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общини в Република България“. В рамките на срещата се планират 
две  основни  теми  за  дебат,  свързани  с  предизвикателствата  на 
2019 г.  в  работата  на  секретарите  на  общини,  включително 
ангажиментите  и  отговорностите  на  общините  по  провеждане  на 
европейски и местни избори. Ще бъдат благодарни за финализиране 
на програмата, ако не по-късно от 14 септември 2018 г. да се получи 
информация за възможността за участие във форума. Всъщност ние 
ще можем да кажем това сега.

Ще  очакваме  коментари  на  ЦИК,  допълнения  по 
предлаганите теми за дискусия от компетентността ви. Това е със 
съответните адреси.

Моето  предложение  е  –  разбира  се,  по  желание  –  но 
предложението  ми  е  да  бъдат  командировани  минимум  двама 
членове на Централната избирателна комисия. Ако не възразява – 
госпожа Солакова. Ако желаете като секретар на ЦИК. 

Има  ли  желаещи,  уважаеми  колеги?  Смятам,  че  трябва  да 
отидем.

Добре,  ако  в  момента  няма  готовност,  допълнително  ще 
вземем решение. Но въпросът е, че до 14 септември, тоест, утрешна 
дата, ни молят да кажем за участието ни и вече нататък, ако има и 
други теми, които да повдигнем.

Предлагам  наистина  да  вземем  решение,  че  ще  бъдат 
изпратени  двама  колеги  на  срещата,  за  да  вземат  участие  в 
посочения модул с посочените теми. Допълнително ще ги уведомим 
за имената.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов);  против – няма.

Предложението се приема.
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 Следващото  писмо,  уважаеми  колеги,  беше  плод  на 
няколкодневна  кореспонденция.  Всичките  писма  са  свързани, 
всички са по един и същи въпрос.

Първото  писмо  е  с  вх.  №  ЦИК-02-52  от  11.09.2018  г. 
Следващото е с вх. № ЦИК-02-52 от 12.09.2018 г. и следващото е 
съответно от    13.09.2018 г. Същността е следната: предложение за 
реализиране  на  посещение  в  България  на  делегация  на 
Националното  събрание  на  Виетнам,  за  което  има  вербална  нота, 
която  е  получена  в  посолството  в  Ханой.  След  това  е  уведомено 
Народното  събрание  и  след  това  ни  уведомява  „Международни 
връзки  и  протокол“  на  българското  Председателство,  както  и 
Народното  събрание  и  ни  молят  във  връзка  с  резолюция  на 
председателя  на  44-то  Народно  събрание  на  Република  България 
госпожа  Цвета  Караянчева,  и  писмо  с  вх.  №  АД-826-00-31  от 
11.09.2018 г.  се обръщат към нас с молба за организиране на среща 
на ръководената от всички нас Централна избирателна комисия  с 
работна делегация от Националното събрание на Социалистическа 
Република  Виетнам  и  с  оглед  програмата  на  изключително 
високопоставената  делегация  –  ще  ви  прочета   делегацията  –  ни 
молят да ги приемем на 18.09.2018 г., вторник, от 14,00 ч.

Темите, които виетнамските гости биха искали да обсъдят с 
членовете  на  ЦИК,  са  свързани  с  избирателната  система,  с 
предизборната кампания и агитация.

Актуалния списък на делегацията няма да чета, но ще кажа 
служебните позиции: депутат от провинция  Бин Фъок, заместник-
председател  на  Комисия  за  работа  с  депутатите,  ръководител  на 
делегацията, депутат – заместник-председател на комисия, депутат, 
заместник-директор на Дирекция за работа с депутати, служител в 
Център за обучение на народни представители, служител в Център 
за обучение на народни представители и други.

Моля  ви  да  вземем  решение  да  посрещнем  при  нас  тази 
високоуважавана делегация.

Режим на гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.
Нямам други доклади.
Заповядайте за кратък доклад,  госпожо Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЦИК-07-128/6  от  13.09.2018  г.  за  сведение,  тъй  като  това  е 
информация във  връзка  с  пътуването  в  Южна Корея.  Разбрах,  че 
колегата  Ивков  е  докладвал  материала,  когато  е  пристигнал  на 
английски.  Сега  това  е  преводът  и  информация  какви  самолетни 
билети са осигурени, тъй като знаете, че пътуването е за сметка на 
A-WEB.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 
уважаема  госпожо Матева.

Заповядайте, многоуважаеми  господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, с писмо с вх. 

№ МИ-15-189 от  13.09.2018 г.  и  приложен към него протокол от 
заседание  и  решение  Общинска  избирателна  комисия  –  Левски, 
Плевенска  област,  ни  уведомява,  че  с  Решение  №  219  от 
10.09.2018 г. са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на 
кметство Трънчовица, община Левски, във връзка с подадена от него 
оставка.

Докладвам го за сведение. Оттук насетне Общинският съвет 
ще  вземе  решение  относно  назначаване  на  временно  изпълняващ 
кмет на кметство.

Уважаеми  колеги,  в  придружаващото  писмо,  както  в 
протокола и  решението,  не се  разискват  въпросите  и не се  прави 
предложение относно провеждане на частичен избор, предвид факта, 
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че такъв вече не може да се осъществи, поради което – пак казвам – 
предлагам го за сведение.

А доколкото Общинският съвет дали е в течение, мисля, че 
няма  нужда  от  писмо,  тъй  като  цялата  преписка  всъщност  и 
оставката е подадена пред Общинския съвет – чрез Общинския съвет 
до Общинската избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Цачев.

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
3. Разни.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка 

с  моите  инициали  е  публикувано  едно  съобщение,  което  беше 
публикувано  вчера  и  на  интернет-страницата  на  Централната 
избирателна комисия. То е във връзка с предстоящото от 15,30 ч. 
отваряне на офертите за извършване на пазарното проучване, анализ 
и консултиране във връзка с машинното гласуване.

Предлагам за последващо одобрение публикуването на това 
съобщение  с  цел  да  се  осигури  публичност  на  отварянето  на 
офертите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Още веднъж да 
кажа,  че  вчера  се  реши  да  има  публичност  и  да  се  поканят 
включително и журналисти. Качихме съобщение на нашата страница 
във връзка с отваряне на офертите от страна на комисията, която е 
избрана  от  Централната  избирателна  комисия.  Изпратили  сме  и 
прессъобщение до БТА.

Така че днес в 15,30 ч. ще отворим офертите за проучването 
във връзка с машинното гласуване.

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

Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  
Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
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Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.

Има  ли  някой,  който  желае  допълнително  да  се  включи? 
Няма.

Обявявам 20 минути почивка.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 
продължаваме заседанието.

Продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Доклад относно проектобюджет на ЦИК за 2019 г.
Отдавна работим наистина върху средносрочната бюджетна 

прогноза за 2019 – 2021 г. Но в писмото е указан срок 14.09.2019 г. С 
оглед  на  това  ние  с   госпожа  Солакова  ще  поднесем  на  вашето 
внимание направените промени.

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  трябва  да 

представим  актуализираната  средносрочна  бюджетна  прогноза  за 
2019  –  20121  г.  в  Министерство  на  финансите.  В  изпълнение  на 
указания на министъра на финансите БЮ-4 от 23.08.2018 г., както и 
с решение на Министерския съвет № 51 от 2018 г. и № 264 от 2018 г.

Имахме  възможности  в  работен  порядък  да  обсъдим 
предложения проектобюджет най-вече в частта на 2019 г., изготвен 
от  главния  счетоводител  Гергана  Маринова,  и  направените 
предложения за корекции от страна на колегите, които може би ще 
вземат  отношение.  Аз  само  ще  ги  маркирам.  Те  са  нанесени  в 
последния  вариант,  който  е  публикуван  във  вътрешната  мрежа  в 
папка с моите инициали с уточнение, че става дума за нов проект.
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Представено е Приложение № 2, което съдържа в отделните 
колони разпределението на предвидения  бюджет в РМС № 264 от 
2018 г.  в колона „Разходен таван“ съгласно РМС-то за 2019 г.  В 
тези  средства  в  сравнение  с  предишната  година  имаме  едно 
завишение  от  316  хиляди  лева.  Те  са  разпределени  в  параграф 
„Персонал“.

Предвидени  са  средства  по  отделните  параграфи  – 
„Персонална  издръжка“,  „Капиталови“,  включително  „Трансфер“, 
който съдържа необходимите бюджетни средства за обезпечаване на 
дейността на общинските избирателни комисии.

А  в  колона  „Изменение  в  политиката,  структурата  и 
основните  допускания  за  2019  г.“   ние  предвиждаме  и  правим 
предложение  и  искане  Министерство  на  финансите  в  бюджета  за 
2019 г. да заложи необходимите средства.

По отношение на колона „Персонал“ да се има предвид, че в 
изпълнение  на  стратегията  за  администрацията  на  Централната 
избирателна  комисия  трябва  да  имаме  увеличение  на  щатните 
бройки с още 20.

В  изпълнение  на  законово  задължение  на  Централната 
избирателна  комисия  за  осъществяване  на  машинното  гласуване 
трябва  да  бъдат  предвидени  средства.  На  този  етап  те  отново  са 
ориентировъчни.  Затова  в  обяснителната  записка  уточняваме,  че 
конкретните  разчети  ще  бъдат  изискани  от  Министерство  на 
финансите в момента, в който приключи пазарното проучване, което 
е в ход в момента в Централната избирателна комисия. 

По  отношение  на  капиталовите  разходи  с  оглед  от 
необходимостта  от  преместване  на  Централната  избирателна 
комисия в случай че се предостави сграда, която е подходяща и с 
минимални средства ще може да посрещне нуждите на комисията, 
така  сме  предвидили  при  тези  разчети  капиталовите  разходи  за 
ремонтни дейности, но правим уточнението, че в момента, в който 
стане ясно коя и каква сграда ще бъде предоставена,  в случай на 
необходимост  от  сериозен  ремонт,  реконструкция  на  тази  сграда, 
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тепърва ще бъде ясно какви ще бъдат необходимите средства като 
размер.

В  частта  „Обяснителна  записка“  сме  посочили,  че  20-те 
щатни  бройки,  с  които  се  предвижда  увеличаване  на 
администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  не  сме 
включили специализираното звено, което трябва да се създаде към 
Централната избирателна комисия в изпълнение на § 145, ал. 3 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Изборния кодекс, обнародван в "Държавен вестник" 
№ 39/2016  г.   Това  ще  стане  необходимо  в  момента,  в  който  се 
изясни  кога  ще  започне  дистанционното  електронно  гласуване  с 
оглед на електронната идентификация на българските избиратели. И 
в  този  смисъл  това  е  под  условие,  посочено  е  в  обяснителната 
записка, можете да го видите. В момента те са болдвани.

По отношение на 2020 г. и 2021 г. разчетите в общи линии не 
съдържат  тези  необходими  средства,  които  за  2019  г.  сме 
предвидили  като  машинно  гласуване,  като  ремонтни  дейности  за 
Централната избирателна комисия в частта в параграф „Капиталови 
разходи“,  защото  се  надяваме,  че  дотогава  този  въпрос  ще  е 
приключил. 

Размерите  за  трансферите  са  в  същите,  както  за  2019  г. 
поради невъзможността към настоящия момент да ги изчислим в по-
конкретен вид.

Уважаеми  колеги,  тъй  като  считам,  че  са  изпълнение 
указанията  на  министъра  на  финансите,  ние  сме  се  съобразили  с 
предвидените средства в среднобюджетната прогноза за 2019 – 2021 
г., направили сме мотивирано искане за допълнителните средства за 
2019 г., считам, че бихме могли да ги одобрим в този вид и да ги 
изпратим на министъра на финансите.

ПРЕДЕДАТЕЛ.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Много  Ви 
благодаря, уважаема  госпожо Солакова.

Има ли коментари, мнения?
Режим на гласуване, уважаеми колеги.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева); 
против –   няма.

Предложението се приема.
Благодаря  ви  за  компактността  на  докладите,  за 

експедитивната работа.
Насрочвам следващото заседание за вторник, 18.09.2018 г. от 

10,30 ч. 
Благодаря ви много.
Закривам заседанието.

(Закрито в 12,45 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева
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