ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 670
На 18 септември 2018 г., вторник, 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: Александър Андреев,
Ивайло Ивков, Мария Бойкинова
1а. Доклади
относно
искания
за
изплащане
на
възнаграждения на ОИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Доклади по писма.
Докладват:
Йорданка
Ганчева,
Росица Матева, Румяна Сидерова,
Катя Иванова, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов
3. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Румяна Сидерова
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова –
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,55 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги.
В залата присъстват 18 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 18 септември 2018 г.
Колеги, преди да пристъпя към проекта за дневен ред бих
искала от мое име и от името на цялата Централна избирателна
комисия, макар и на „патерици“, да честитя рождените дни на
госпожа Сидерова и на господин Андреев. Да са живи и здрави, да
са много щастливи и много успешни.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладчик е господин Александър Андреев
2. Доклади по писма.
Докладчици са госпожа Йорданка Ганчева, госпожа Росица
Матева, госпожа Сидерова, госпожа Иванова, госпожа Солакова и
господин Арнаудов.
3. Разни.
Докладчици са госпожа Ивилина Алексиева, госпожа Катя
Иванова и госпожа Сидерова.
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Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред?
Първа беше госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
моля да ме включите с точка „Искане за изплащане на
възнаграждения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка – т. 1а: „Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения от ОИК.“ с докладчик госпожа Ганчева.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, моля да ме
включите в т. 1 – Доклади относно искания за отваряне на
запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включен сте,
господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в т. 1 – Доклади относно искания за отваряне на
запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Готово, госпожо
Бойкинова, включих Ви.
Има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Моля, гласувайте.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Уважаеми колеги, дневният ред е приет.
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Преди да преминем към точка първа бих искала да ви
информирам, че от днешното заседание по обективни причини
отсъстват господин Христов, госпожа Грозева и госпожа Цанева.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Първи докладчик е господин Андреев.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател! Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило искане от
община Казанлък с вх. № ПВР-14-5 от 14.09.2018 г. за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от изборите за общински съветници и кметове на
25 октомври 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на
Републиката на 6 ноември 2016 г., както и книжата от проведените
национални референдуми на същите дати.
Искането и във връзка с искана информация от Националната
агенция за приходите, която във връзка със сигнал по отношение на
едно лице желае да получи информация и съответно документи,
удостоверяващи дали лицето е гласувало по постоянен и настоящ
адрес, както и съответни данни относно промяна в постоянен и
настояще адрес, тоест, адресните карти, които се съхраняват в
общината.
В тази връзка съм подготвил и проект на решение и ви
предлагам да дадем разрешение за отваряне на запечатаното
помещение и съответно извършването на необходимата справка по
отношение на лицето дали е гласувало в изборите за общински
съветници и в изборите за президент и вицепрезидент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
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Колеги, подлагам на гласуване предложения ни проект на
решение.
Моля, гласувайте.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов);
против – 1 (Румен Цачев).
Решението се приема.
Решението има № 5134-МИ/ПВР/НР.
Уважаеми колеги, преминаваме към следващ докладчик по
тази точка – господин Ивков.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № МИ-06457/1 от 18.09.2018 г. Това писмо за сведение е от община Кирково,
област Кърджали, че съгласно Решение № 5121 от 04.09.2018 г. на
ЦИК са отворили помещението и ни изпращат заверено копие от
заповед и протокол на комисията за извършените действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Бойкинова.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, постъпило е писмо от кмета
на община Тервел с искане за отваряне на запечатано помещение, в
което се съхраняват книжа и материали от произведения
национален референдум на 27 януари 2013 г. с цел извършване на
експертиза и предаване на подлежащите на архивиране книжа на
отдел „Държавен архив“ – гр. Добрич, при спазване изискванията на
Закона за Националния архивен фонд и свързаните с него
подзаконови нормативни актове.
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Предлагам ви с писмо да отговорим на кмета на община
Тервел, че съгласно решение на ЦИК кметът на общината носи
отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и
материали и състоянието в което те са поставени в помещението и
при положение, че в това помещение се намират само изборните
книжа и материали от националния референдум, не се изисква
специално разрешение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за този отговор.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря. Изчерпахме точка първа.
Преминаваме към точка 1а от дневния ред:
1а. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения от ОИК.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия –
Добрич.
Получени са писма с вх. № МИ-06-452 от 07.09.2018 г. и
съответно вх. № МИ-06-452/1 от 10.09.2018 г. и вх. № МИ-06-452 от
10.09. 2018 г. и също така вх. № МИ-06-452/3 от 17.09.2018 г. Във
връзка с преписката са направени уточнения по повод технически
грешки в първоначалното искане, открити от финансовия контрол.
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Има контролен лист с мнение за изплащане. Искането за
изплащане на възнаграждения е за проведени заседания на
Общинската избирателна комисия, които са съответно на
31.07.2018 г., когато са присъствали председател, секретар и седем
члена, съответно на 20.08.2018 г., когато са присъствали
председател, секретар и седем члена.
Заседанията са проведени въз основа на правно основание
съгласно закона и нашите решения. Мнението е за изплащане и ви
предлагам да одобрим така направеното искане за изплащане на
възнаграждение за докладваните от мен заседания на Общинска
избирателна комисия – Долен Чифлик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
С това изчерпахме точка 1а.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-07-141 от 14.09.2018 г. ведно с превод с вх. № ЦИК-07-141
от 17.09.2018 г., като това е писмо, получено от отдел „Комуникации
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и международни отношения“ на Постоянната избирателна комисия
на Румъния.
Имат удоволствието да ни информират, че в контекста на
предстоящото румънско представителство на Съвета на Европейския
съюз Постоянната избирателна комисия на Румъния ще организира
конференция на тема: „Как може да се обясни пониженият интерес
на гражданите на Европейския съюз към изборите за Европейски
парламент в периода 22 – 23 март 2019 г. в Букурещ, Румъния, като
посочва се начинът за презентация за статиите, които ще бъдат
представени и публикувани в румънско списания за проучване в
областта на изборите, издавано от постоянния избирателен орган на
Румъния.
Постоянната избирателна комисия сочи, че ще осигури три
нощувки, както и логистичните съпътстващи разходи. Работният
език е английски и френски, като ще оценят високо намеренията за
участие преди 25 октомври.
Докладвам го за сведение и аз лично като докладчик
предлагам с едно писмо да изразим намерение за участие. На този
етап това се иска, ако не възразявате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Подлагам на гласуване такъв отговор.
Моля, гласувайте.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в предходно заседание ви
докладвах за сведение, че в Централната избирателна комисия е
постъпило писмо от госпожа Силвия Митева с вх. № ЦИК-00-632 от
11.09.2018 г., с което се иска във връзка с предстоящото подаване на
междинен отчет по проекта „Изграждане и внедряване на пилотна
схема за дистанционно електронно гласуване“ за периода февруари
– август 2018 г. на следните документи – съобразно така, както са
описани в писмото – а именно: фишове за изплатени
възнаграждения, платежни документи, справки, рекапитулации и
начислени възнаграждения, извлечение от счетоводната система на
ЦИК, справки за възнаграждения по образец, актуализиран от
справка за отсъствия по образец във формат Ексел.
Тогава ви докладвах, че е възможно госпожа Манолова да
предприеме действия с оглед събиране и предоставяне на тази
информация в срок. На вашето внимание тя е изготвила писмо до
госпожа Силвия Митева, което трябва да се намира в папка с моите
инициали. Съответно са подготвени необходимите документи от
главния счетоводител и счетоводството, съгласувано с госпожа
Манолова.
Предлага се Централната избирателна комисия да одобри
писмо, с което да изпрати тези документи във връзка с предстоящия
междинен отчет по проекта.
Колеги, предлагам да одобрим изпращането на това писмо
ведно с приложенията така, както са изготвени от отговорните за
това служители от администрацията на Централната избирателна
комисия, като, доколкото разбрах, тази информация, в случай че
бъде приета от Централната избирателна комисия, следва да бъде
публикувана в споделеното пространство, да се изпрати по
електронен път и така, както ние приехме, в оригинал на хартия
също ще бъде предоставена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изпращането на
тези документи.
Моля, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам само още един доклад, за
който обаче преписката е пристигнала по различни начини. Току-що
ми бяха донесени.
Това е покана за конференция в Казахстан. Докладвам го за
сведение, а на следващото заседание ще върна доклада с повече
подробности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо,
получено в Централната избирателна комисия на 07.09.2018 г. с вх.
№ ЦИК-07-64-20, което е изпратено от A-WEB във връзка с
процедурата, която тече, за изменение на устава. Получен е и
преводът на това писмо с вх. № ЦИК- 07-64-21 от 18.09.2018 г.
Тези документи се намират във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали. Материалът е доста обемен, поне на английски. Не
знам дали преводът е направен на целия материал, тъй като ми го
дадоха непосредствено преди заседанието.
Писмото е във връзка със създадената специална комисия по
повод изменението на Устава. Припомням ви, че Централната
избирателна комисия на Република България е определена за член на
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тази комисия от континент Европа. Така че ние трябва да
представляваме Европа в дейностите на тази комисия и да
координираме всички предложения за изменение на Устава от
централните избирателни комисии или от органите за управление на
избори от Европа, които са членове на A-WEB.
В това писмо има график на дейностите, има записано отново
как ще бъде осъществявана връзката между членовете на тази
специална комисия, а именно чрез скайп, чрез електронна поща,
мобилни куриери и т.н., за да може да се обсъждат предложенията за
изменения. Разписано е, че до октомври месец Секретариатът ще
събира становища от всички членове относно изменението на
Устава. Към ноември би следвало да са получени всички становища
и да са обобщени от членовете на специалната комисия и към
декември Секретариатът ще изготви проект за изменение на Устава
и ще го сподели с всички членове на тази комисия. В януари месец
ще бъде свикано заседание на тази комисия, на което ще се
финализира проектът за изменение, който да бъде внесен на
Седмото заседание на Изпълнителния съвет. Седмото заседание на
Изпълнителния съвет се предвижда да бъде – а припомням, че ние
също сме членове на Изпълнителния съвет – през март 2019 г., а пък
Четвъртото Общо събрание на A-WEB ще бъде през август 2019 г.
Това си го знаехме предварително от предишното – Трето събрание.
Така че в момента ви докладвам тази информация за сведение
и за изпълнение на задълженията на ЦИК – България, като
координиращ член за членовете на A-WEB за Европа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Колеги, на работно обсъждане би следвало и ние да
прегледаме направените предложения от другите членове и да
формираме нашето становище, което след това да консултираме и с
другите членове от Европа.
Госпожо Матева, заповядайте за следващия Ви доклад.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви информация от
юрисконсулт Радославова и експерт ИКТ Тихолова с вх. № ЦИК-09181 от 14.09.2018 г. във връзка с използването и извършването на
справки в регистъра „Национална база данни „Население“.
Информират ни, че от 15 август до 13 септември има едно постъпило
искане за извършена справка.
Припомням, че това е искане, което направихме във връзка с
постъпили документи от Общинска избирателна комисия – Средец,
във връзка с насрочване на частични избори за кмет на с. Орлинци.
Тъй като в преписката, която е изпратила Общинска избирателна
комисия и на сайта на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството – Дирекция „ГРАО“ имаше информация, която
беше актуална към 15 юни за населението, което има постоянен
адрес в с. Орлинци. След протоколно решение на ЦИК възложих на
Веселина Тихолова да извърши справка в регистъра „Национална
база данни „Неселение“ за населението по постоянен адрес в това
населено място, тъй като съгласно справката от 15 юни броят на
населението беше много близко до изискуемия минимум, за да се
провеждат частични избори. Оказа се, че достъпът, който имаме до
Национална база данни „Население“, не дава възможност да бъде
извършена такава справка. Тя може да бъде извършена само по
конкретно лице.
Така че в крайна сметка изчакахме справката да пристигне от
ГД „ГРАО“. Това е информацията за извършените справки в
регистъра, която са длъжни двете служителки да подават регулярно
към Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че ми беше
разпределена оферта, получена от А1 във връзка с използване на
мобилни телефони, интернет и други услуги от мобилния оператор.
Все още се извършва проучване от администрацията на ЦИК, тъй
като при съпоставка между данните, които получават няколко члена
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на ЦИК, особено при пътувания в чужбина, се оказа, че различните
телефони, различните номера на членове на комисията са очевидно
на различни тарифи, тъй като получават различни SMS за ползване
на услугите в чужбина. Продължава проучването от
администрацията и когато са готови, ще ни представят резултатите
от това каква тарифа ползваме в момента на отделните телефони и
дали предложената оферта за сключване на нов договор е поизгодна.
Но във връзка с това ви предлагам, ако решим, да поискаме
оферти и от другите два мобилни оператора – Виваком и Теленор, за
да можем да ги съпоставим с офертата, която ни предлага А1, и да
вземем решение с кой мобилен оператор в крайна сметка да бъде
сключен договорът.
Така че ви предлагам, ако сте съгласни, да възложим на
администрацията да иска оферти за същите услуги, които
получаваме от А1, и от другите двама мобилни оператора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Уважаеми колеги, по този въпрос становища, мнения? Не
виждам.
В такъв случай, колеги, подлагам на гласуване така
направеното предложение да бъдат изискани оферти от Виваком и
от Теленор.
Моля, гласувайте.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
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Благодаря. Преди да дам думата дам думата на госпожа
Иванова, колеги, извинявайте, в началото забравих да ви
информирам, че господин Пенев закъснява по обективни причини.
Със сигурност за следобедната работна среща ще бъде тук, но не е
сигурно, че ще може да дойде за заседанието.
Колеги, давам думата на госпожа Иванова.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в изпълнение на
сключения договор между Централната избирателна комисия и
фирма „С+С Аутоматион“ ООД относно продукта „Финансов
контрол“ във Централната избирателна комисия е постъпило писмо
с вх. № ЦИК-09-162/2 от 17.09.2018 г. от госпожа Ваня Мицова като
представител на фирмата-изпълнител, с което писмо същата ни
уведомява, че ни изпращат график с услуги, които ще бъдат
предоставени от фирмата съгласно сключения договор. Молбата е
този график да бъде прегледан, съгласуван и да бъде върнат
подписан от страна на ЦИК, за да се запишат и датите във фирмения
график. Видно от този график на 3 октомври 2018 г. трябва да се
осъществи инсталация на продукта в Централната избирателна
комисия. На 4 октомври трябва да се извърши обучение в офиса на
фирмата-изпълнител и на 11 октомври трябва да се окаже помощ от
изпълнителя при внедряване на този модул, като това следва да
стане в Централната избирателна комисия.
Доколкото разбрах, вече има определен представител от
страна на Централната избирателна комисия и това е госпожа
Веселина Тихолова, въпреки че в проекта, Приложение № 2 на
графика за услуги за възложителя е отразено, че следва да бъде
подписано от госпожа Петранка Семерджиева.
Предлагам да потвърдим тези дати и да върнем отговор и
съответно подписан от страна на ЦИК график за услугите по
внедряването на този продукт.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли други
предложения, уважаеми колеги? Не виждам.
Режим на гласуване на предложението на госпожа Иванова.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, както знаете, от 5 до
8 септември във Вилнюс, Литва, се проведе 27-та конференция на
АСЕЕЕО, на която присъстваха и представители на Централната
избирателна комисия. Това бяха госпожа Ивилина Алексиева,
госпожа Румяна Сидерова и аз, като конференцията беше свързана с
темите „Гарантиране на поверителността, сигурността и
неприкосновеността на избирателя“.
В тази връзка в Централната избирателна комисия е
постъпило благодарствено писмо с
вх. № ЦИК-07-76-23 от
17.09.2018 г. от генералния секретар на АСЕЕЕО господин Жолт
Солноки, в което той благодари на всеки един от представителите на
ЦИК за участието в 27-та конференция. Уведомява ни, че дневният
ред на конференцията, биографиите на говорителите, както и запис
от събитието вече са налични на уеб-сайта на АСЕЕЕО, а
презентациите и снимките ще бъдат качени през следващите дни.
Изразява надеждата си, че представители на Централната
избирателна комисия ще вземат участие и в 28-та годишна
конференция на АСЕЕЕО, която ще се проведе в Любляна,
Словения, от 17 до 19 септември 2019 г.
Докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, ние в т. Разни ще ви дадем с госпожа
Сидерова и госпожа Иванова и малко по-детайлна информация за
27-та Годишна конференция на АСЕЕЕО.
Уважаеми колеги, тъй като се чакат няколко важни преписки,
давам 10-минутна почивка.
(след почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата присъстват 18 членове на Централната избирателна
комисия.
Имаме необходимия кворум.
Продължаваме днешното заседание.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Солакова.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, представям ви
докладна записка с вх. № ЦИК-09-182 от 17.09.2018 г. от госпожа
Манолова с приложени и попълнени формуляри за оценяване на
изпълнението на задълженията на служителите от администрацията
за периода 1 юни 2018 г. до 31 август тази година.
Изрично в докладната е отбелязано, че в този период имаме
само един новоназначен служител, който не е оценен, тъй като не
отговаря на изискването за не по-малко от ½ от периода на
оценяване. Той е на работа от един месец.
Взети са предвид критериите във Вътрешните правила за
оценяване на изпълнението на задълженията на служителите.
Виждате, приповторени са тези критерии. За съжаление аз също не
мога да ви представя по-подробни мотиви по отношение на
оценката, извършена от директора на Дирекцията. Тя познава
служителите. Имайки предвид обема на работа като количество,
качеството на извършената работа, планирането, организирането на
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изпълнението на работата, екипност, инициативност и общия
поглед, който тя има върху тях, е извършила оценяването. Виждате
формулярите.
Без докладна записка госпожа председателката е представила
формулярите…..
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля за
извинение, колеги.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: ….на госпожа Манолова, директор на
дирекция, на госпожа Петранка Семерджиева, финансов контрольор
и Иван Владимиров – асистент на председателя.
Уважаеми колеги, съобразно Вътрешните правила, след като
се запознаем с тях, Централната избирателна комисия трябва да ги
одобри.
Предлагам да ги одобрим с протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17……………
Уважаеми колеги, допусната е техническа грешка. Обявявам
прегласуване на предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов);
против – 2 (Ерхан Чаушев, Росица Матева,).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Матева, за обяснение на отрицателен
вот.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, считам, че след като
директорът на дирекция „Администрация“ има оперативната
самостоятелност да прави тези оценки и ние не можем да ги
променяме, не би следвало и да ги одобряваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Колеги, това е и отпратка към всички нас да променим
правилата си.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в тази връзка ви
докладвам една справка от главния счетоводител госпожа
Младенова за изразходваните и налични финансови средства по
бюджета на Централната избирателна комисия към 30 септември
тази година.
Имахме възможност на заседание на работна група да се
запознаем с тази справка, включително и да поставим съответно
въпросите на главния счетоводител с идеята да получаваме
регулярно информация за изпълнението на бюджета в рамките на
заседанията на Централната избирателна комисия. На този етап
приемаме за сведение тази справка за наличните средства и с оглед
на работата в Централната избирателна комисия, изпълнението на
задължения в рамките на насрочените частични избори за
14 октомври, включително и с оглед на факта, че в администрацията
на Централната избирателна комисия нямаме възможност да
попълним целия си щат с оглед на липсата на работни места, а тези
дейности се изпълняват, предложението е за изплащане на
допълнително възнаграждение при спазване на изискванията на чл. 8
във връзка с чл. 4 от Вътрешните правила за възнагражденията в
Централната избирателна комисия, предлагам да утвърдим
направеното предложение за разпределение на тези средства така,
както ги виждате във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов);
против – 1 (Румяна Стоева-Сидерова).
Предложението се приема.
Благодаря.
Моля продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В папка „Покани“, колеги, са
публикувани поканите за семинари, виждате, във връзка с лични
данни, обществени поръчки, включително и годишното счетоводно
приключване. Те са разпределени на администрацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Следващ докладчик по тази точка е господин Арнаудов.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо,
постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № НС-06-27/1
от 11.09.2018 г. от кмета на община Стамболийски, с което за
сведение ни изпраща копие от своя заповед за назначаване на
комисия, протокол на комисията за отваряне на запечатано
помещение, както и писмо от отдел „Държавен архив“ – Пловдив,
заедно с работен опис на ценни архивни документи от проведените
избори и референдум.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Арнаудов.
С това изчерпахме точка втора от дневния ред.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
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3. Разни.
Докладчик по тази точка съм аз.
Уважаеми колеги, ще се опитам да бъда кратка. Във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали е публикувана
преписка с вх. № ЦИК-03-143 от 17.09.2018 г. Колеги, това е
преводът на книжката от Център „Картър“ за правата на човека и
произвеждане на избори.
Колеги, това е за ваше сведение и информация. Но когото е
интересно, може да се запознае.
На второ място, колеги, ви докладвам преписки с вх. № ЦИК07-135/2 от 14.09.2018 г. и Е П-002-1 от 11.09.2018 г. Първата
преписка е свързана с моето посещение заедно с господин Станев на
полудневния семинар в Брюксел на 15.09.2018 г. Това е
потвърждение на нашето участие.
Втората преписка, уважаеми колеги, е свързана с
посещението в Брюксел – същото посещение – свързано с демосесия
и наше желание за участие в тези демосесия. Това е за посещението
в Брегенц. В Брегенц са поставили крайна дата 15 септември за
презентации от страна на централните избирателни комисии на
държавите на електронно гласуване. Колеги, тъй като при нас
електронното гласуване е в проект, ние няма какво да презентираме.
В тази връзка, съгласувано с господин Пенев, не подадохме
заявление за участие с презентация в началото на сесията.
На следващо място, уважаеми колеги, ви докладвам писмо с
вх. № ЦИК-02-52/5 от 17.09.2018 г. и вх. № ЦИК-02-52/4 от
17.09.2018 г. И двете са справки, колеги, и информации във връзка с
предстоящата среща днес в 14,00 ч.
На следващо място, колеги, ви докладвам, че в изпълнение на
ваше протоколно решение по доклад на госпожа Ганчева
администрацията е направила необходимото, за да осигури
командироване на трима члена на Централната избирателна комисия
на срещата на високо ниво в Брюксел на 15 и 16 октомври 2018 г.
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Колеги, възможна е регистрация на двама – господин Пенев и
госпожа Стефанова ще разговарят кой от тях ще бъде вторият
представител от страна на българската Централна избирателна
комисия.
Отново го докладвам за сведение.
На последно място, колеги, ви докладвам – ще се опитвам да
докладвам кратко, ще помоля госпожа Сидерова и госпожа Иванова
да ме допълнят – във връзка с годишната конференция на АСЕЕЕО,
която се проведе във Вилнюс, Литва, тази година.
Започвам със следното. Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали е публикувано писмо от господин Солноки
и до госпожа Лаура – за съжаление аз не съм в състояние да изчета
фамилията на съответния език – но до председателя на Централната
избирателна комисия на Литва във връзка с неучастието на една от
централните избирателни комисии на тази годишна среща. Писмото
е на английски език и в превод на български. Моля да се запознаете.
Централната избирателна комисия на Литва е положила
усилия, включително и господин Солноки, да осигури присъствие и
участие на всички членове на АСЕЕЕО на тази среща. Но виждате,
правителството и Външното министерство на Литва е отказало
граждани на определена държава да стъпват на територията на
Литва.
На второ място, колеги бих искала да ви докладвам, че в
заседанието на Изпълнителното бюро и Общото събрание на
организацията, темите, които се дискутираха, бяха едни и същи.
Това беше отчетът за свършената работа до момента от АСЕЕЕО в
рамките на миналата година и плана, стратегията, стратегическият
план за следващата година.
Уважаеми колеги, тях подробно сме ви докладвали с госпожа
Мусорлиева от предходното Изпълнително бюро, на което този
отчет и този стратегически план бяха приети.
На второ място, колеги, това са промените в Устава.
Уважаеми колеги, доста предложения бяха постъпили във връзка с
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промяна в Устава. Онова, което на финала остана в този Устав, е
изцяло в съответствие и със становището на Централната
избирателна комисия на България. Първо, членският внос ще се
определя от Общото събрание, не от Изпълнителното бюро. На
второ място, колеги, представителството на отделните централни
избирателни комисии като колективни органи е в лицето на
представляващия, но комисията може да определи и друго лице,
като в 15-дневен срок от определянето следва да информира
съобразно нормите на националното си законодателство, разбира се,
следва да информира за представителя, който ще представлява на
предстоящо събитие съответната централна избирателна комисия.
Аз там представих становището на българската ЦИК, че спрямо
нашето законодателство първо изходящата кореспонденция се
подписва от председател и от секретар. На второ място, Централната
избирателна комисия може да упълномощи един член, който да
представлява, а може да упълномощи и различни членове за
различни събития, които са организирани от АСЕЕЕО. Уставът не
противоречи в тази си част на нормите на нашето законодателство и
практиката на Централната избирателна комисия.
На трето място, колеги, за индивидуалното членство.
Индивидуалното членство ще бъде само вид почетно членство, тъй
като то не дава някакви съществени права на индивидуалните
членове. Те няма да участват в заседанията на Изпълнителното
бюро, а само и единствено са и без право на глас, дори няма да имат
и съвещателен глас в заседанията на Общото събрание и други
събития, които се организират от АСЕЕЕО.
Това беше официалната част, задължителна по отношение на
самата организация. Оттам насетне преминахме към конференцията.
Колеги, тук има материали от конференцията, които ви
оставям и с които можете да се запознаете, включително и
материали на Словения, които, както и госпожа Иванова по-рано
докладва, ще бъде следващият домакин на Годишната конференция
на АСЕЕЕО.
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Уважаеми колеги, както знаете, конференцията беше
посветена на киберсигурността. Присъстваха 50 държави и
представители на множество международни организации.
Представиха се основно рисковете, свързани с киберсигурността и
евентуално варианти за избягване на тези рискове. Вие виждате и ще
видите тук пълната програма, която и преди това ви е била
представена.
Аз бих искала да поставя акцент върху две неща. Първо,
пълното съзнание на всички участващи, че ново предизвикателство е
киберсигурността по отношение на избори и че централните
избирателни комисии или сродните органи за управление на избори
не са в състояние сами да се справят с тези заплахи, поради което е
наложително органите за управление на избори да координират
своите действия в тази сфера с другите органи, свързани с
националната сигурност, с борбата с престъпленията и други органи,
че е необходимо да обменят опит и добри практики по между си,
включително и проблеми, които те са имали, за да бъдат
своевременно подготвени.
Както знаете, аз модерирах сесия, която беше посветена на
основните заплахи и възможните отговори на осигуряване
сигурността на процеса на гласуване и на отчитане на резултатите.
Мисля, че се получи една хубава дискусия, в която участие взеха
говорителите, но и представители от зала.
Колеги, бих искала да ви обърна внимание на още нещо. По
време на презентациите се представи едно изследване на
университет във Великобритания, направено в периода 2012 –
2017 г. за отношението на избирателите, на гражданите в отделните
държави и отношението им към изборите, въпроси, свързани с това
доколко хората приемат, че изборите са честни, че изборите са
законосъобразни.
Колеги, много е интересно това изследване. Затова помолих
презентатора да ни го изпрати и в момента, в който ни го изпрати,
ще бъде представено на вашето внимание.
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Уважаеми колеги, това е от мен. Моля колегите Сидерова и
Иванова да ме допълнят.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Към казаното от председателя имам
едно допълнение. Тя основните неща предаде едно към едно. Но на
мен лично ми направи впечатление, че в сравнение с нашата
конференция, която беше миналогодишната, има отстъпление от
тази натиск върху нас, който си спомняте, да се преминава
изключително към кибертехнологии. Много силно беше поставен
въпросът за киберсигурността. Киберсигурността присъстваше в
изказванията и в изложенията на всичките основни лектори, при
това това са хора, уважавани, които се занимават с избори в целия
свят, включително в Канада, Съединените щати и в Европа, разбира
се. Това е едното, като се подчертава, че се счита, че ще се запази
гласуването и с хартиените бюлетини, като получаващи най-високо
доверие от избирателите.
Беше поставен въпросът и за доверието на избирателите към
изборните резултати и за страха на избирателя от тези технологии.
Те се формират по различни причини.
Господин Питър Волф, който е професорът, направил това
просторно изследване, за което докладва госпожа Алексиева, ни
запозна, че е в Украйна е завършено изследване за използваните
машини, които са употребявани в изборите на САЩ и се е
установило, че има възможност да бъдат манипулирани данните.
Изследването е изпълнено от професори от Копенхаген, не от
Щатите или от някого друг.
Аз искам да си кажа личното мнение от високото ниво, на
което госпожа председателката ръководи „кръглата маса“. Разчупи
ситуацията, която беше в следобедно време, хората вече бяха
уморени, и успя да върне хората в залата и да създаде интерес към
обсъждането. По време на обсъждането, разбира се, се наложи да
подаваме приятелско рамо, така да се каже. Всъщност от наше име
беше казано, че доверието на избирателя може да бъде върнато, ако
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той е убеден, че при неговия глас ще се запазва тайната на вота. Това
беше една от тезите, които също бяхме развили и ние, и много
други от колегите, които се изказаха на срещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: За мен не остана много за допълване. Аз
искам да кажа личното ми впечатление, че представителите на
Централната избирателна комисия представиха тази институция на
едно много високо и много достойно ниво, основно в лицето на
госпожа Алексиева.
Колеги, това, което бих искала да допълня, е личното ми
становище, че организацията на конференцията, която България
направи, имам предвид 26-та конференция, като присъствие, като
организация, като теми, като участие беше на едно по-високо ниво.
Разбира се, това е субективна оценка, но е лично мое мнение.
Вторият въпрос, който ми направи много силно впечатление
е, че не само лекторите, но и участниците в конференцията, които
взимаха думата по различни въпроси от зала, се включваха в
дебатите и те са на мнение, че се запазва изключително високото
доверие на гражданите от различните държави в гласуването с
хартиени бюлетини и категорично се изразява недоверие както в
машинното, така и в дистанционното електронно гласуване. Особено
бях изненадана от изказването на представителя на Централната
избирателна комисия на Естония, който изрази становище, различно
– поне за мен – от това, с което досега аз се бях сблъсквала, което
беше представено няколкократно и пред Централната избирателна
комисия, за големите им успехи и очаквания в областта на
дистанционното електронно гласуване. Той има различно мнение по
този въпрос, както и по въпроса за машинното гласуване. Смята, че
това не са най-удачните варианти за гласуване и изрази становище,
че и те продължават да държат на това при бъдещи избори основната
форма и начин на гласуване за упражняване на правото на глас на
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гражданите да бъде гласуването с хартиени бюлетини, тъй като те
имат най-високо доверие в този начин на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря, госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, за да приключим, заключителният
документ все още не е преведен, затова той ще бъде допълнително
представен.
Колеги, последен въпрос. До този момент кои са желаещите
за участие на събитието на НСОРБ? Госпожа Сидерова, госпожа
Солакова. Други? Колеги, това ще бъдат нашите колеги, за които ще
уведомим Националното сдружение на общините в Република
България.
С това, колеги, закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание в четвъртък, 20 септември
2018 г., от 10,30 ч.
(Закрито в 12,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
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Божидарка Бойчева

