ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 671
На 20 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: Румяна Сидерова
1а. Доклад относно промяна в състав на ОИК.
Докладва: Александър Андреев
2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Метин Сюлейман
3. Доклад на комисията за избор на изпълнител на пазарно
проучване на машини за гласуване.
Докладва: Владимир Пенев
4. Доклади по писма.
Докладват:

Йорданка

Ганчева,

Александър Андреев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Ивайло Ивков,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов
5. Разни.

2
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Цветозар Томов, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Кристина Цанкова – Стефанова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Емануил Христов,
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Росица Матева, 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 15 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 20 септември 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1.

Доклади относно искания за отваряне на запечатани

помещения.
Докладчик е госпожа Сидерова.
2.

Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения от ОИК.
Докладчик е господин Сюлейман.
3.

Доклад на комисията за избор на изпълнител на пазарно

проучване на машини за гласуване.
Докладчик е господин Пенев.
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4.

Доклади по писма.

Докладчици са

госпожа Ганчева,

господин Андреев,

госпожа Сидерова, госпожа Солакова.
5.

Разни.

Докладчик съм аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение?
Много колеги бяхте и почти едновременно вдигнахте ръце.
Господин Ивков, заповядайте
ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, аз имам едно
писмо, което искам да докладвам – за насрочване на частичен избор.
Тоест, то е стандартно, но да обясня защо не насрочваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предлагам да Ви
включа в т. Доклади по писма.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО

АРНАУДОВ:

Госпожо

председател,

имам

да

докладвам една молба за възстановяване на банкова гаранция. Чудя
се дали да бъде в „Доклади по писма“ или в т. „Разни“ – където
прецените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записвам Ви в
„Доклади по писма“. Включих Ви, господин Арнаудов.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо председател, моля да
включите нова точка – „Промяна в състав на ОИК“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка – т. 1а. Записах Ви, господин Андреев.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо председател, ако обичате, да
ме включите в „Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Баханов.
Има ли други предложения? Не виждам.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и
допълнен дневен ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина
Цветославова
Сюлейман,

Цанкова-Стефанова,

Румен

Цачев,

Румяна

Мартин

Райков,

Метин

Стоева-Сидерова,

Севинч

Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Дневният ред се приема.
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред бих искала да ви информирам, че

господин Христов,

госпожа Грозева, госпожа Нейкова, госпожа Иванова, госпожа
Цанева,

госпожа Мусорлиева,

госпожа Матева и

госпожа

Бойкинова отсъстват от днешното заседание по обективни причини.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали има проект за решение относно
искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали. Искането е с вх. № ЦИК-14-31 от 19.09.2018 г.
от кмета на община Враца за отваряне на изборни помещения, в
които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за
Европейски парламент – 2014 г., от първи и втори тур на изборите за
общински съветници и кметове и от национален референдум – 2015
г., материалите от национален референдум – 2016 г., книжата от
изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г.
Искането е свързано с преместването на тези книжа в
ремонтираното помещение в община Враца, в което са съхранявани
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и преди това. Бяхме го отваряли за генерален ремонт и им
разрешихме да ги преместят. Сега иска отварянето на помещенията
в кв. „Медковец“, където се намират в Детска градина „Радост“, за
да могат да ги преместят обратно в общинското помещение,
предназначено за целта.
На следващо място, искат да се разреши достъп до
помещението в същата тази Детска градина, филиал „Люляк“,
където се съхраняват книжата от национален референдум от 2011 г.
Поради

това

ви

предлагам

проекта,

който

виждате:

разрешаваме отварянето за преместване на книжата от изборите и
референдумите, които още подлежат на съхраняване – с всички
атрибути на тези решения. А по отношение на книжата от 2013 г.
сме казали, че отварянето е на отговорността на кмета, който
съгласно тогавашната разпоредба носи отговорността за съхранение
на книжата от националния референдум от 2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, има ли
коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина
Цветославова

Цанкова-Стефанова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 5135-ЕП/МИ/ПВР/НР.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Имам още едно искане, постъпило с
вх. № НР-14-14 от 20.09.2018 г. от кмета на община Илинден, който
ни иска достъп до помещението, в което се съхраняват книжата от
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националния референдум, произведен на 27.01.2013 г., с цел
архивиране на тези книжа. Помещението е за съхранение само на
книжата от референдума, поради което има изготвено писмо в
смисъла, който цитирах по-рано – че те се съхраняват на
отговорността на кмета и по негова заповед се отварят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина
Цветославова

Цанкова-Стефанова,

Мартин

Райков,

Метин

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
С това изчерпахме точка първа.
Преминаваме към точка 1а от дневния ред:
1а. Доклад относно промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпила молба за освобождаване като член на Общинска
избирателна комисия – Царево, от Георги Петров Стоянов с вх.
№ МИ-15-194 от 19.09.2018 г., постъпила по електронната поща,
като ни е препратена молбата, с която желае да бъде освободен от
длъжност „член на Общинска избирателна комисия на община
Царево – мандат 2014 – 2019 г.“ поради назначаването му на
длъжност заместник-кмет на община Царево.
Към молбата е приложил и съответно заповед № РД-01-521
от 18.09.2018 г. за назначаването му като заместник-кмет на община
Царево и съответно възлагането на функциите от страна на кмета, с
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оглед на което съм подготвил проект на решение. Проектът е качен
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Проектът е с №
5104, с който предлагам да освободим

господин Георги Петров

Стоянов като член на Общинската избирателна комисия, както и да
изпратим писмо до съответната политическа сила да посочат лице,
което да го замести.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги, не виждам коментари.
Първо подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина
Цветославова
Сюлейман,

Цанкова-Стефанова,

Румен

Цачев,

Румяна

Мартин

Райков,

Метин

Стоева-Сидерова,

Севинч

Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 5136-МИ/НР.
Колеги, сега подлагам на гласуване така изготвеното писмо
до политическата сила.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина
Цветославова
Сюлейман,

Цанкова-Стефанова,

Румен

Цачев,

Румяна

Мартин

Райков,

Метин

Стоева-Сидерова,

Севинч

Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, продължаваме с точка втора от дневния
ред:
2. Доклади

относно

искания

за

изплащане

на

възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. №
МИ-27-128 от 11.09.2018 г. в Централната избирателна комисия е
постъпило искане от Общинска избирателна комисия – Нови пазар,
за изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – Нови пазар,
за проведено заседание на 03.09.2018 г. Заседанието е проведено на
основание Решение № 2901-МИ от 05.11.2015 г. на ЦИК, Раздел I,
т. 2.1, буква „в“.
На заседанието са присъствали девет членове на комисията, в
това число председател, заместник-председател, секретар и шестима
члена. На това заседание са прекратени предсрочно пълномощията
на общински съветник от БСП и с Решение № 204 от 03.09.2018 г. е
обявен за избран следващия от листата на БСП .
Към искането са приложени заверени копия от протокола от
проведеното заседание, заверено копие от Решението, с което са
прекратени пълномощията на общински съветник, също така
заверено копие от писмо на председателя на Общинския съвет –
Нови пазар, до ОИК, както и заявление от общинския съветник,
който заявява желанието си да му бъдат прекратени пълномощията
на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА.
Към искането има приложен контролен лист от нашия
финансов контрольор с мнение задължението да бъде поето, както и
счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения, с оглед
на което предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането
на възнагражденията на членовете на ОИК – Нови пазар, за
проведено заседание на 03.09.2018 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман,

Румен

Цачев,

Румяна

Стоева-Сидерова,

Севинч

Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме точката от дневния ред.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклад на комисията за избор на изпълнител за
пазарно проучване на машинно гласуване.
Докладчик е господин Пенев. Давам думата на господин
Пенев.
Упълномощавам госпожа Солакова да води заседанието.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, започвам доклада си с това, че
всички материали във връзка с проведената поръчка, както и за
работата на назначената от Централната избирателна комисия
комисия за преразглеждане на офертите е публикувана във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, в подпапка
„Обществена поръчка“, където се съдържат както самите постъпили
оферти с техните технически предложения и ценови предложения,
така и протоколите от работата на комисията, включително и
стенографският протокол от проведеното във вчерашния ден
изслушване на представители на участниците, подали оферти за
участие в тази процедура.
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Както знаете, комисията беше назначена със Заповед № 165
от 11.09.2018 г. на заместник-председателя на Централната
избирателна комисия Мария Мусорлиева въз основа на протоколно
решение на ЦИК от 11.09.2018 г. комисията проведе първото си
заседание на 13.09.2018 г. в Централната избирателна комисия.
Знаете, че бяха постъпили четири оферти от четирима участника.
Офертите сега ще изброя по реда на постъпването им:
- Първата постъпила оферта е от АИМС Тех ООД, като е
постъпила с вх. № ЦИК-06-25 от 10.09.2018 г. в 12,04 ч.;
- Втората оферта е на „Маркет Линкс“ ООД с вх. № ЦИК-0626 от 10.09.2018 г., получена в 15,03 ч.;
- Третата оферта е от „Прагматика“ ООД с вх. № ЦИК-06-27
от 10.09.2018 г., получена в 16,27 ч.
- Последната оферта е на „Сова 5“ Ад с вх. № ЦИК-06-28 от
10.09.2018 г., получена в 16,28 ч.
Това първо заседание на 13.09.2018 г. – то беше с предмет
отваряне на постъпилите оферти на участниците – беше разгласено
предварително чрез публикуване на съобщение в Централната
избирателна комисия и чрез изпращане на прессъобщение до БТА с
цел всички заинтересовани лица, които биха искали да получат
съответна информация, да могат да присъстват на заседанието.
Имаше заявен интерес както от медии, така и от граждани. В първата
част, която беше публична, имаше такива представители, които
присъстваха на отварянето на офертите. Така че публично
отворихме всяка една оферта, огласихме, че всички оферти са
комплектувани

с

всички

необходими

документи

съобразно

утвърдената документация, огласихме и направените ценови
предложения.
Всички членове на комисията, която беше определена,
подписаха и декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки. Комисията констатира, че няма оферти, които да са
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подадени след обявения час или пък да не са запечатани. Също така
констатира, че всички оферти са комплектувани със съответните
документи.
Поради това беше взето решение да се допуснат до участие
всички кандидати. Направените от кандидатите ценови предложения
бяха съответно от АИМС Тех ООД – 11 900 лв. без ДДС, от „Маркет
Линкс“ ООД – 8800 лв. без ДДС, от „Прагматика“ ООД – 10 000 лв.
без ДДС и от „Сова 5“ АД – 11 600 лв. без ДДС.
След приключване на публичната част от заседанието
комисията взе решение да предостави възможност на всички
участници, които са подали оферти, да направят допълнителни
разяснения и пояснения на техническото си предложение и начина
на изпълнение на поръчката, като за целта комисията определи това
изслушване да се осъществи на 19.09.2018 г. по предварително
определен график, по който да се явят участниците по реда на
постъпване на техните оферти в Централната избирателна комисия.
Протоколът беше публикуван, разбира се, и участниците бяха
своевременно уведомени за тази възможност. Всички те проявиха
желание да участват в това изслушване и да дадат допълнителни
разяснения и пояснения на техническите си предложения, съответно
да отговарят на конкретни въпроси във връзка с разясняване на тази
предложения.
Изслушването се проведе вчера, на 19.09.2018 г. от 10,00 ч.
до 12,00 ч. Последователно бяха изслушани всички кандидати. За
проведеното изслушване се състави стенографски протокол, който
също е публикуван. Задаваха се едни и същи въпроси към всички
участници, целящи основно да се получи допълнителна информация
по отношение на опита на всеки един от участниците, експертния
капацитет на всеки един от участниците и методологията, по която
ще се извърши изпълнението и начина и конкретните стъпки, по
които ще се изготви и осъществи пазарното проучване.
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След изслушване на всичките участници комисията се събра
и съобразно методиката за определяне на комплексната оценка
извърши

класиране.

Припомням,

че

съобразно

утвърдената

документация комплексната оценка се определя въз основа на три
критерия: ценовото предложение, техническото предложение и
опита на кандидатите, като при максимален брой точки 30 от тях се
определят според размера на ценовото предложение, 60 от тях се
определят според техническото предложение и 10 точки се
определят според опита на участниците.
Съобразно това класиране и като се взеха предвид
допълнителните

пояснения

и

обяснения,

които

участниците

направиха, комисията, назначена от Централната избирателна
комисия, извърши класиране на четиримата участници, като на
първо място постави „Сова 5“ АД с комплексна оценка от 85,76 т.,
на второ място – АИМС Тех ООД с комплексна оценка от 75,18 т.,
на трети място „Маркет Линкс“ ООД с комплексна оценка 70 т. и на
четвърто място – „Прагматика“ ООД с комплексна оценка 68,40 т.
Комисията предлага на Централната избирателна комисия да
приеме работата й, която е извършила във връзка с разглеждането на
постъпилите оферти и направеното класиране. Предлагаме също да
одобрите направеното от комисията класиране. Предлагаме също
така пазарното проучване да се възложи на участниците, класирани
на първо и на второ място, тоест, да се възложи извършване на два
доклада от двамата участници самостоятелно, всеки един поотделно,
като мотивите ни за това са, че двамата участника са с различен
професионален опит и биха могли да дадат анализи и доклади,
взаимно допълващи се и даващи информация, която в максимална
степен да послужи за дейността на Централната избирателна
комисия при осъществяване на машинното гласуване при следващи
редовни избори.
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Кандидатът, класиран на първо място – „Сова 5“ АД – е
кандидат

с

доказан

опит

в

областта

на

социологическите

проучвания, а кандидатът, класиран на второ място – АИМС Тех“
ООД – е с много богат опит в областта на информационните
технологии, поради което и нашето впечатление – на комисията – е,
че докладите вероятно с оглед на различния профил на двамата
участници, ще се допълват взаимно от различен ракурс.
Така че това са предложенията. Във вътрешната мрежа е
публикуван и проектът на договор, който предлагам Централната
избирателна комисия да одобри и съответно да упълномощи
председателя да подпише договор с избраните участници, на които
да се възложи пазарното проучване. И тъй като и двамата участници
в техническите си предложения и при изслушването заявиха, че
желаят изготвянето на пазарното проучване да осъществят в тясно
сътрудничество и координация с упълномощени представители на
Централната избирателна комисия с оглед то да отговори
максимално на нуждите на Централната избирателна комисия,
предлагам да одобрим работна група в състава на комисията, която
проведе тази процедура, единствено и само с оглед оперативно
координиране на изпълнението. А, разбира се, всички въпроси,
които са от компетентността на ЦИК, ще бъдат докладвани и ще се
взима решение от Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за
обстойния доклад, господин Пенев.
Уважаеми колеги, време за запознаване с документите и моля
всеки от вас, ако има някакви допълнителни въпроси по така
направения доклад, да ги зададе.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз се доверявам на преценката на
комисията, още повече че участниците са с опит в тази работа и са
участвали активно.
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Единствено, тъй като все пак става въпрос за конкурси, не
искам да е извън микрофон, мен ме интересува при интервютата с
какво усещане останахте – дали всичките участници или поне тези,
които ще класираме евентуално – двама или един – схванаха какво
точно на нас ни е необходимо във връзка с тази поръчка. Въпреки
написаното, ясно е, че всичко е строго регламентирано по договори,
какво те трябва да направят и какво очакваме от тях като резултат от
проучването? Тоест, има ли разбиране за тази работа? Какво е
вашето усещане – ме интересува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да си кажа мнението и може би ще си
позволя да отговоря и на въпроса на господин Ивков.
Мисля, че от явилите се участници имаме – по общо мнение
на комисията – отчетлив победител – „Сова 5“. Те се представиха
по-добре, струва ми се, във всички етапи на процедурата. Там
отговорът ми е положителен – да.
До известна степен така е и по отношение и на втория на
избор. От моя гледна точка там проблемът е, че те не показаха
достатъчно компетентност в сферата на маркетинговото изследване.
От друга страна, наистина имат по-голям от другите кандидати опит
в сферата на IT-технологиите. Ние решихме, че е разумно предвид
това, че те се представиха добре, да ги предложим и тях.
Мисля, че тези двама участника показаха по време на
изслушването ясно разбиране за това какво е необходимо на
Централната

избирателна

комисия.

Между

другото,

без

да

споменавам имена, една от другите две именно това не показа и
затова остана назад в класирането. Това е от тези, които отпаднаха.
Но за тези, които предлагаме, мога да отговоря положително на
въпроса.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Томов.
Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз бих искал само да допълня колегата
Томов в смисъл, че и двамата участника, които са класирани на
първо и второ място, представиха и демонстрираха предварително
предприети от тях действия за запознаване с проблема и извършени
предварителни проучвания. Така че бяха доста ориентирани и
запознати с проблематиката и бяха ориентирани за нуждите, за
които се извършва това проучване.
Така че смятаме, че биха могли да свършат работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Има ли други въпроси? Не виждам такива.
Това означава, колеги, че можем да преминем към гласуване.
Първо, колеги, ще подложа на гласуване приемане работата
на комисията и направеното класиране от комисията.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина
Цветославова
Сюлейман,

Цанкова-Стефанова,

Мартин

Райков,

Метин

Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар

Томов); против – 1 (Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Колеги, сега ще подложа на гласуване възлагане на пазарното
проучване на фирмите, класирани на първо и второ място и
сключване на два договора, като предполагам, колеги, че, първо,
това е юридически прецизно, и второ, финансовата обосновка
показва, че имаме наличните средства. Нека да потвърдим това за
протокола.
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Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да, разбира се, че обсъдихме в
работата на комисията доколко съществуват юридически пречки да
се направи такова възлагане.

Така че смятаме, че юридически

пречки няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Пенев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване възлагането на
пазарното проучване на фирмите, класирани на първо и второ място,
сключване на два договора, разбира се, съответно как това
рефлектира, знаем, в повишаване на цените.
Моля, гласувайте.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Румяна СтоеваСидерова, Цветозар Томов); против – 5 (Ивилина Алексиева,
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Благодаря, колеги, взехме и това решение.
Третото предложение беше за създаване на координационна
група

за

пряко

техническо

участие

и

взаимодействие

с

изпълнителите на двата договора, която да е в състава на комисията,
която оценява и офертите, като тази координационна група се
ангажира да докладва на ЦИК във всеки един момент от
изпълнението на договорите и тогава, когато се налага ЦИК да взима
свое решение.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, оттеглям предложението си за
създаване на координационна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Уважаеми колеги, това предложение е оттеглено. Но остава
предложението за определяне на лице за контакт по изпълнението на
договорите. Моля за вашите предложения.
Уважаеми колеги, тъй като към настоящия момент не са
постъпили предложения за лице за контакт, правя предложение това
да бъде господин Желязков. Господин Желязков заедно с госпожа
Радославова работиха по техническото задание и по конкурсната
документация. Освен това по обществените поръчки – припомням –
свързани с осигуряване на машини за гласуване, е работил господин
Желязков. Струва ми се резонно

господин Желязков да бъде

посочен като лице за контакт.
Имате ли други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова,
Метин Сюлейман,

Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар

Томов); против – 3 (Александър Андреев, Мартин Райков, Румяна
Стоева-Сидерова).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка трета от дневния
ред.
Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по писма
Първи докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо
Ганчева.
Госпожо Ганчева, извинете.
Тъй като извън микрофон се постави въпрос, предпоследното
гласуване беше за възлагане, проучване на фирмите, класирани на
първо и второ място и сключване на тези два договора. Така че аз
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приемам, че Централната избирателна комисия е одобрила и
текстовете на договорите с това протоколно решение.
Някой има ли противно разбиране? Няма.
Моля, продължаваме с „Доклади по писма“. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-07-75/2 от 20.09.2018 г. Това е писмо, което е получено на
електронната поща на госпожа Жекова и е препратено на ЦИК за
входящ номер и съдържа програмата за наблюдение на изборите в
Босна и Херцеговина.
Докладвам го за сведение. То е разпределено на участниците
за запознаване.
Господин Цачев, за превода аз считам, че имаме протоколно
решение всичко, което влиза, да се превежда. Така че превод найвероятно ще има. Аз не докладвам за превод, защото ЦИК има
протоколно решение, че следва да се превежда. Аз го докладвам за
сведение на комисията.
Колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-141/2 от
19.09.2018 г. Няма превод, то е едно изречение: благодарят ни, че
сме проявили интерес към конференцията, която се организира
месец март 2019 г. от избирателния орган на Румъния. Припомням,
че ние изпратихме писмо с намерение за участие, гласувано на
предходното заседание.
Докладвам писмо с вх. № МИ-06-299/145 от 19.09.2018 г.
Това е писмо от кмета на община Струмяни, като то е в отговор на
заявлението за достъп до обществена информация, което ние
разгледахме и в определена част препратихме до общините и на
госпожа Христова и госпожа Ванкова. С настоящото ни уведомяват,
че след направена проверка в помещението, в което се съхраняват
изборните книжа и материали от последните поведени избори,
цитирани в заявлението по Закона за достъп до обществена
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информация, е установено, че няма включени граждани от други
държави-членки на Европейския съюз.
Докладвам го за сведение на комисията и за изпълнение от
господин Кирил Пенев съгласно наши протоколни решения от преди
по тази преписка.
Колеги, докладвам входящи номера, които са пристигнали от
Министерството на външните работи, съответно от посланика ни, от
различни източници. Но те касаят – всички – покана за
предстоящите избори в Латвия, като комисията на Латвия ни кани да
вземем участие в наблюдение и програма за обмяна на опит на
изборите във връзка с 13-те САЕМА – това са парламентарни
избори – в Латвия на 6 октомври 2018 г., като приложено са
изпратили формуляр за регистрация.
Входящите номера са: ЦИК-07-144/1, ЦИК-07-144/2, ЦИК07-144/3, ЦИК-07-144/4, с дати от 18 до 20 септември включително.
При мен като докладчик са се заявили колегите господин
Андреев и госпожа Таня Цанева. Срокът е до 24 септември да се
отговори. Моля, ако има и други предложения, да се направят.
Ако няма, предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против – няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във връзка с докладваното от колегата
Ганчева правя предложение, както и на предходно заседание, когато
има такива покани, смятам, че е коректно да се обадим на всички
колеги, които не присъстват на заседанието по обективни причини,
за да бъдат информирани. Евентуално и от тях може да има желаещи
да отидат в Латвия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Баханов.
Уважаеми господин Баханов, разбира се, ако след това се
появят още желаещи, ние ще ги подложим на гласуване.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-07-145 от 18.09.2018 г. ведно с превод с вх. № ЦИК-07-145/1
от 20.09.2018 г., като това е пристигнало от Европейската комисия –
Правосъдие, Отдел „Гражданство“.
Става въпрос, че на 11 октомври от 11,30 до 13,00 ч. в
сградата на комисията – упомената е къде – ще се проведе семинар
на тема: „Как да се подпомогне участието на мобилните граждани на
Европейския съюз в местните общности“. В поканата са включени
различни разяснения относно темата на семинара.
Припомням, колеги, че по темата „Мобилните граждани,
участието в местните общности“ ние с колегата Андреев, когато
участвахме на работна група „Изборни въпроси“, това беше един от
докладите и имаше и поддоклад на госпожа Сидерова. Изпратихме
и въпросник на тази тема до Европейската комисия.
Предлагам, който колега желае, да участва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, мястото на провеждане е
Брюксел, Белгия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

Уважаеми

колеги, оставям за размисъл по тази преписка и, който се чувства
готов да поеме тази отговорност, да каже на следващото заседание.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам входящи номера
ЦИК-07-140/1 и ЦИК-07-140/2. Това е покана от Република
Казахстан. Тя беше докладвана от мен на предходно заседание само
за сведение.

Това е за конференция на тема: „Ролята на

съвременните технологии в изборите, подобряване на стандартите,
общественото доверие“, която ще се проведе от 1 до 2 ноември 2018
г. в Казахстан.
По тази преписка се поемат разноските на двама участника.
Докладвам, че желание за участие в тази конференция – срокът,
колеги, е 25 септември за потвърждаване участието, както и
8 октомври за имената на участниците – госпожа Мусорлиева ме
уведоми, че желае да участва, госпожа Кристина Стефанова също
има желание да участва, аз също имам желание да участвам в тази
конференция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова); против – 1 (Мартин Райков).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, преминаваме към следващ докладчик –
господин Андреев. Заповядайте, господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, връщам на
доклад

писмото,

което

получихме

от

Държавната

агенция

"Електронно управление" на 27.08.2018 г. Аз съм го докладвал на
два пъти, а именно на 28.08.2018 г. и на 11.09.2018 г. Писмото, което
получихме от Държавната агенция „Електронно управление“, се
отнася до проекта „Изграждане и внедряване на пилотната система
за дистанционно електронно гласуване“, с което писмо ни
уведомяват,

че

в

рамките

на

общественото

обсъждане

на

техническото задание, изготвено от Фондация „Право и интернет“ и
публикувано на Портала на обществените консултации в периода
09.07.2018 г. и 12.08.2018 г. не са постъпили бележки и коментари, с
оглед на което и в допълнение молят за нашето становище относно
приемането на работата на изпълнителя Фондация „Право и
интернет“ като изпълнител на техническото задание.
В тази връзка, уважаеми колеги, ще върна малко назад
хронологията, за да ви запозная и да ви припомня нашите писма,
които ние в рамките на проекта като партньори на Държавната
агенция „Електронно управление“ обсъдихме както в работна среща,
която имахме, така и в рамките и в резултат от тази работна среща
изпратихме две писма, свързани с техническото задание на „Проекта
за изграждането и внедряването на пилотната система за електронно
гласуване“, а именно това е нашето писмо, което изпратихме до
господин Темелков като председател на Държавната агенция
„Електронно управление“, а именно с дата 05.06.2018 г., с което във
връзка с проведената среща изразяваме нашето становище, което да
бъде предмет на едно съвместно становище до Народното събрание
за съобразяване на сроковете, предвидени в Изборния кодекс, с тези,
които са предвидени в Закона за изменение и допълнение на Закона
за електронната идентификация.
Спомняте си, че тук въпросът е с оглед влизането в действие
на

работен

режим

на

централната

система

за

електронна
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идентификация,

която

е

и

съгласно

§ 145

–

формата

на

идентифициране на избирателите и осигуряването на възможност те
да гласуват. В рамките на изпратеното от нас становище Държавната
агенция „Електронно управление“ в отговор на това писмо и
изразеното от нас становище по проекта не ни е изпратила своята
позиция и в тази връзка то остана до момента без отговор от тяхна
страна.
На второ място, докладвам и изпратеното от нас писмо на
09.08.2018 г. до господин Темелков като председател на Държавната
агенция „Електронно управление“, с което препратихме полученото
на 30.07.2018 г. писмо от Министерството на вътрешните работи във
връзка с внедряването на централизираната система за електронна
идентификация и свързаното с това изменение, което е направено в
Закона за електронната идентификация и съответно в Закона за
българските лични документи, съобразено с Регламент № 910 от
2014 г., с което ни уведомиха, че внедряването на системата за
електронна идентификация ще започне след 2019 г. и ще бъде
завършена, тоест, ще влезе в работен режим през 2021 г.
В тази връзка Държавната агенция „Електронно управление“
и съответно с втората част от нашето писмо ние искаме да ни
уведомят кака е преминало общественото обсъждане, дали има
коментари и съответно бележки във връзка с техническото задание.
В отговор на това наше писмо Държавната агенция
„Електронно управление“ е отговорила с писмото, което ви
докладвах преди малко, като в частта, която е по отношение на
исканото от нас становище във връзка с писмото на Министерството
на вътрешните работи, няма отговор в тази си част от страна на
Държавната агенция „Електронно управление“, тоест, как те виждат
развитието на проекта при положение, че самата система за
електронна идентификация ще влезе на много по-късен етап и в
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рамките на сроковете по проекта тя няма да действаща. В тази
връзка би следвало това да бъде преразгледано в самия проект.
Докладвам ви също така, че с Постановление № 164 от
06.08.2018 г. беше изменена наредбата, която е приета в
съответствие със Закона за електронната идентификация, като
наредбата урежда по-специално § 1 от Допълнителните разпоредби
на закона, а именно това са въпросите, свързани с електронната
идентификация и електронната автентификация, тъй като за
електронната автентификация към момента действа електронният
подпис – било той универсален или усъвършенстван – и чрез него в
момента могат да бъдат подавани официални документи до
органите.
В тази връзка и с оглед забавянето влизането на електронната
идентификация се удължава срокът на действие на тези форми на
електронна автентификация на лицата.
Докладвах всичко това във връзка с необходимостта ние все
пак да вземем становище и в отговор на писмото на Държавната
агенция „Електронно управление“ все пак да отговорим, тъй като те
очакват този отговор от нас.
Моето предложение ще бъде следното, а именно да изпратим
едно писмо до Държавната агенция „Електронно управление“, с
което да изискаме да ни бъде предоставен отговор и тяхното
становище във връзка с изпратените от нас две писма, а именно по
отношение на това как виждат внедряването на електронната
идентификация с оглед писмото на Министерството на вътрешните
работи и съобразяването на проекта във връзка със забавянето на
този въпрос. И второто, по отношение на нашето становище, което
трябваше да бъде адресирано съвместно от ЦИК и Държавната
агенция „Електронно управление“ към Народното събрание във
връзка с изработването на проекта и осигуряването съгласно
Регламент № 910/2014 на най-високата степен на осигуреност при
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електронната идентификация, тъй като все пак такава е предвидена и
съгласно § 145 от Преходните и заключителните разпоредби на
Изборния кодекс, а тя се осигурява единствено чрез електронната
идентификация,

но

не

и

чрез

формите

на

електронна

автентификация с електронен подпис, където съгласно чл. 8, § 2 то
това е най-ниското ниво на автентификация.
Въпросът, който стои с оглед и одобряването на техническото
задание, е, че наистина в рамките на направените до момента
забележки от страна на Централната избирателна комисия те са
изпълнени от изпълнителя на техническото задание, но остава един
въпрос, който следва да бъде уточнен, а именно това е в рамките на
интегрираната идентификация, която трябва да бъде направена със
системата, това е т. 7.1. 2.3 от техническото задание, на стр. 37 и 38,
с което – вярно е, че в т. 1 се казва, че модулът трябва да поддържа
минимум следния метод на електронна идентификация, а именно с
интеграция с националната схема за електронна идентификация
съгласно изискванията на Закона за електронна идентификация и
действащите нормативни правила за оперативна съвместимост.
Остава тук въпросът защо те ще бъдат поддържани от
Държавната агенция „Електронно управление“, но това е друг
въпрос. Но за мен възниква едно допълнение, а именно, че след като
е уточнено, че тази електронна идентификация трябва да бъде
синхронизирана и интегрирана за идентификация на избирателите,
отдолу се поставя въпросът, че до влизане в действие на
националната

схема

за

електронна

идентификация

съгласно

изискванията на Закона за електронна идентификация и действащите
нормативни правила за оперативна съвместимост е необходимо да се
предвиди интеграция с разработения за нуждите на електронното
управление хоризонтален компонент Е-mail автентификация, чрез
която да се изпълнят изискванията на действаща нормативна уредба.
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Този текст буди у мен едно съмнение, а именно, че до
момента на влизането на централизираната система за електронна
идентификация,

тоест,

националната

схема

за

електронна

идентификация съгласно закона, до този момент ще бъде извършена
такава чрез електронен подпис – бил той усъвършенстван или
универсален – въз основа на предвидената такава възможност
съгласно нормативната уредба, предвидена в закона и наредбата,
която беше изменена на 09.08.2018 г. Тоест, в случая по някакъв
начин няма да съответства техническото задание – поне аз
доколкото го разбирам, въпреки че съм лаик в тази област,
техническите ми познания не достигат – но предвиждането на тази
възможност би могло да компрометира максималната, най-високата
осигуреност

на

гласуването,

още

повече,

че

в

т.

7.1.2.4.

регистрацията на наблюдателите и на избирателите по отношение на
т. 7.1.2.5 – регистрация на наблюдателите – ще бъде извършвана
чрез интегриране и изевнификация, като формата и реквизитите на
формата ще бъдат определени от Централната избирателна комисия,
а заявлението за регистрация се подписва електронно от лицето с
електронен подпис – квалифициран или усъвършенстван. Тоест, че
има предвиждането по този начин.
В тази връзка моето предложение е да искаме от Държавната
агенция „Електронно управление“ с това писмо, с което ще искаме
отговор на тяхното становище по отношение на поставените
въпроси, да искаме и да не дадат тяхното разяснение как те разбират
този текст – дали това не би довело до намаляването на сигурността
от страна на техническото задание и изработената система по
отношение на осигуреността на електронната идентификация.
Съжалявам, че малко по-дълъг беше докладът, но мисля, че
беше добре да припомним всичките тези въпроси, които бяха
поставени и преди това и да можем да подготвим това писмо, което
да изпратим в отговор.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Господин Андреев, само за уточнение по отношение на
последния въпрос – ние да попитаме за становището дали тези
текстове

предвиждат

използването

на

универсален

или

усъвършенстван електронен подпис и, ако това е така, да изразим
нашето становище, че според нас това не съответства на § 145, ал. 22
от Изборния кодекс.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, моето предложение беше ние
да поискаме разяснения и въз основа на тях вече да дадем нашето
становище по отношение на одобряването на техническото задание.
Тоест, в момента ние да не изразяваме становище по отношение на
техническото задание, а да искаме те да ни дадат разяснение как те
го виждат – дали това съответства на разпоредбата на § 145.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Андреев.
Колеги, не виждам коментари.
Подлагам на гласуване изпращането на такъв отговор.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, упълномощавам

госпожа Солакова да

води заседанието.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Заповядайте, господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Уважаеми

колеги,

във

вътрешната мрежа в папка от днешно заседание на колегата Матева
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е включено едно писмо, което аз ще ви докладвам за сведение. То е
от „Релакса“, с което ни уведомяват, че за да могат да ни изпращат
информация, е необходимо да дадем съгласието си за използване на
данните, които са съгласно регламента. Докладвам го за сведение.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, колега
Андреев. Приемаме го за сведение, както предложихте.
Следващият докладчик е госпожа Румяна Сидерова.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № НС-06-30 от 19.09.2018 г. от кмета на община Враца,
с което са ни изпратени всички необходими документи във връзка с
изпълнение на наше Решение № 4898, с което сме разрешили
преместване на изборните книжа и материали от сградата на
общинската администрация във Враца във Детската градина в кв.
„Медковец“. Ако си спомняте, в т. 1 от дневния ни ред, взехме
решение да се върнат обратно след направения ремонт.
Приложени са всички необходими протоколи, заповедите на
кмета за определяне на комисията, за действията, които са
извършени, протоколите, които са съставени, тъй като книжата са
били в отделни помещения, приемо-предавателните протоколи,
както и писмото на „Държавен архив“ и акта за унищожаване на
неценни и документи, които не подлежат на архивиране.
ПРЕДС. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да им е честит ремонтът. Че
имат и акт за унищожаване на неценни документи – браво!
Благодаря Ви, госпожо Сидерова.
Следващият докладчик съм аз.
Уважаеми колеги, получили сме писмо по електронната поща
с вх. № ЧМИ-15-57 от 19.09.2018 г. с имената и данните,
необходими за проверката на кандидатите, регистрирани за участие
в частичните избори за кмет на кметство Столетово, община
Карлово.
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Тъй като колегата Нейкова отсъства, на мен ми е
разпределена тази преписка. Докладвам ви, за да гласуваме под
условие след като се получат всички данни за кандидатите за трите
места, да изпратим до ГД ГРАО и до „Информационно обслужване“
АД за извършване на проверката за участие в частичните избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Госпожа Солакова продължава с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с двата
въпроса, които поставих на работна група преди заседанието
първият въпрос е по отношение на сградата – може би с оглед и на
последното писмо след извършената проверка и оглед от страна на
МВР на бившата резиденция в Банкя - и с оглед на това, че имаме и
пълната картина по всички сгради по списъка, където сме правили
огледи, включително допълнителните проучвания, да изготвим едно
писмо до министър-председателя и до председателя на Народното
събрание, за да ги информираме. Тази задачка ще бъде възложена за
изготвяне на тази справка от администрацията за следващо
заседание на Централната избирателна комисия.
Вторият въпрос е следният. Спомняте си, докладвах ви
докладна записка с вх. № ЦИК-09-180 от 12.09.2018 г. от госпожа
Манолова с проект на договор за възлагане на определени конкретни
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дейности на външен експерт във връзка с архивирането и
подготовката на цялостната документация като вътрешни правила,
номенклатура

и

определяне

сроковете

за

съхранение

на

документите, които в Централната избирателна комисия се изготвят
освен съхраняват.
В тази връзка имаше изготвени и вътрешни правила. Отново
напомням, че те на 02.08.2018 г. са изпратени по електронната поща
на всички колеги. Но разделям въпросите на две и днес ви
докладвам само проекта на договор, който се предлага да се сключи
с госпожа Ирина Колева във връзка с необходимостта от изготвяне
на номенклатурата, като се предлага на

госпожа Колева да се

възложи това изготвяне на номенклатурата на делата по видове
документи и със срокове за тяхното съхранение в учрежденския
архив, изготвянето на инструкция или указания за прилагането на
тази

номенклатура,

консултиране

на

постоянно-действащата

експертна комисия в Централната избирателна комисия във връзка с
изготвените Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив,
както и консултиране и участие при организирането и внедряването
на номенклатурата на делата на учрежденския архив в Централната
избирателна комисия.
Предлагам с оглед на този обем в срок до един месец или до
приключване на дейностите, посочени в т. 1 от проекта на договор,
да се изплати възнаграждение в размер на 500 лв., като в договора е
уреден и начинът на изплащане – след представяне на отчет,
приемане на работата от Централната избирателна комисия и
подписване на констативен протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, не виждам коментари. Подлагам на гласуване това
предложение.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Ивков.Заповядайте, господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, с вх. № МИ-15.193 от 19.09.2018
г. сме сезирани от Общинска избирателна комисия – Левски, и
приложено ни е изпратено копие от протокол и копие на Решение на
ОИК за изпращане на предложение от ЦИК до президента на
Република България за насрочване на частични избори за кмет на
кметство Трънчовица, община Левски, област Плевен, поради
предсрочното

прекратяване

на

правомощията

на

кмета

на

кметството.
Приложени към искането са копия от два протокола, копия от
две решения, копие от уведомление на председателя на Общинския
съвет – Левски, за постъпило заявление за прекратяване на
пълномощията и копие на заявлението на кмета на кметство
Трънчовица, община Левски.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали ви
предлагам проект на писмо, с което да отговорим съгласно нашата
практика отскоро, а именно, че до местните избори остава по-малко
от една година и няма да предложим на президента насрочване на
частичен избор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз правя предложение с
оглед разискванията извън микрофон да изпратим писмото, което
предлага колегата Ивков като докладчик, което е съгласно
установената ни досега практика така, както е представен докладът,
а отделно да помислим по въпроса, който колегите повдигнаха –
дали да не изпратим писмо до съответните адресати с указания по
ЗМСМА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз се съгласявам с допълненията на
колегата Ганчева, но предлагам в края на текста да добавим „В тези
случаи това е за сведение на Общинска избирателна комисия“, за да
знаят, че няма да заседават и да работят. „В тези случаи е приложим
редът по чл. 42, ал. 7 от ЗМСМА“.Точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз считам, че ако приемем, че има резон
да указваме реда, което принципно не го споделям, но няма пречка
да извършим повече, е хубаво на нашия сайт тогава да определим
реда и да кажем: в редица случаи се иска назначаване на кмет
поради изтичането пълномощията еди-как си, уведомяваме ви, че
доколкото не са налице условията на еди-кой си член от Изборния
кодекс ….- и това нещо да стои на нашия сайт до годината до
местните избори като съобщение и да го изпратим до всички
общински съвети. Ако искате, така да процедираме и те ще знаят,
ако считаме, че е нужно да им казваме процедурата.
Лично

аз

си

поддържам

доклада

предложенията, че трябва да се гласуват.

и

не

възприемам
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Има ли други желаещи за изказвания? Не виждам.
Уважаеми колеги, започвам да подлагам на гласуване
постъпилите предложения.
Първото предложение е за допълнение към така предложения
отговор, а именно допълване на последно изречение, в което да се
посочи процедурата по чл. 42, ал. 7 от ЗМСМА.
Колеги, подлагам на гласуване това допълнение към писмото.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов);

против – 2 (Йорданка Ганчева,

Мартин Райков).
Това предложение събра необходимото мнозинство.
Предложението се приема.
Колеги, подлагам на гласуване отговора заедно с това
допълнение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 1
(Йорданка Ганчева).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, тъй като в различните случаи има различен
ред, тъй като може би ще бъдат прекратявани правомощията както
на кмет на кметство, така и на кмет на община, може би е добре да
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изготвим текст и тогава да подложа на гласуване евентуално
публикуването му на сайта или изпращането на писмо.
Следващ докладчик е

господин Арнаудов. Заповядайте,

господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, по електронната
поща в ЦИК е постъпило искане за възстановяване на банкова
гаранция от фирмата „Аrtе.doc“. Искането е постъпило с вх. № ЦИК00-639 от 19.09.2018 г. и гласи следното: „Молба за възстановяване
на банкова гаранция във връзка с изтичане на Договор № 24 от
28.08.2017 г. между Централната избирателна комисия и „Аrtе.doc“
ЕООД за извършване на преводачески услуги за нуждите на ЦИК,
моля да ни бъде възстановена банковата гаранция по приключения
договор.
Моето предложение е да бъде освободена тази банкова
гаранция след представяне на тази молба в оригинал, тъй като тя е
дошла само по електронна поща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Арнаудов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман,

Румен

Цачев,

Румяна

Стоева-Сидерова,

Севинч

Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Баханов. Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, получено е писмо с вх. № МИ-04-02-5 от
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14.09.2018 г. Това е входящият номер на Централната избирателна
комисия, адресирано е до председателя на същата. Молят във връзка
с извършена проверка по преписка, която е описана, по описа на
Районно управление – Раковски, при ОД на МВР – Пловдив, да им
предоставим следното, а именно +писмена справка, от която да е
видно от коя дата и на какво основание е встъпил господин Радньо
Манолов, посочено е ЕГН, длъжност, кмет на община Брезово“,
област Пловдив.
И второто, копие от заповед или друг документ за встъпване
в длъжност кмет.
Уважаеми колеги, предполагам, че това следва да бъде
решението, а така, както е записано, е справка, от която да е видно
от коя дата и на какво основание е встъпил. Това най-вече касае акта
за встъпването, което е полагането на клетва от въпросното лице.
Моето предложение е да препратим по компетентност на
Общинска избирателна комисия – Пловдив, това искане, тъй като
предполагам, че там се намира както акта за встъпване в длъжност
на въпросното лице като кмет – актът трябва да се съхранява в
Общинския съвет – и евентуално на Общинската избирателна
комисия за издаване на копие от нейното решение, с което е обявила
същия за кмет на община Брезово, област Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам да изпратим заверено
копие от решението, което се намира при нас, в нашия архив, на
ОИК за избиране на кмета на община Брезово.
Що се отнася до встъпването му в длъжност, да препратим на
Общинския съвет – Брезово, да предоставят копие от подписаната
клетва – те подписват клетвен лист – и тъй като встъпването в
длъжност става с полагането на клетва и подписването на клетвения
лист. Този въпрос е уреден в ЗМСМА.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Колеги, има ли други предложения? Не виждам.
Уважаеми колеги, постигнахме консенсус. Подлагам на
гласуване и последното предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, остана единствено точка „Разни“ с
докладчик аз.
Колеги, на първо място ви докладвам във вътрешната мрежа
в папка с моите инициали е публикувана финалната декларация от
конференцията на АСЕЕЕО – превода на български език –
„Декларация за сигурност, лична неприкосновеност и почтеност на
изборите“. Колеги, моля да се запознаете.
Готово е и прессъобщение, имаме протоколно решение за
качване на такова прессъобщение, но ви моля да подложим на
гласуване и публикуването на тази декларация под текста на
прессъобщението, съответно на официалните езици, на които е
приета, и превода й на български.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
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Уважаеми колеги, на второ място, бих искала да ви
докладвам за среща с представители на Обществения съвет към
Централната избирателна комисия, която се проведе вчера по
инициатива на Обществения съвет. Представители на Обществения
съвет в лицето на председател, заместник-председател и двама члена
дойдоха при мен. В общи линии разговорът се проведе около
следните теми. На първо място, Общественият съвет ме информира,
че желае да взима участие на заседанията на Централната
избирателна комисия, което аз адмирирах, тъй като ние често сме
обсъждали този въпрос. Те ще ни уведомят и за това, че желаят да
представят пред нас опита си от наблюдение на избори в рамките на
предходните месеци.
На второ място, колеги, Общественият съвет обърна
внимание на предложенията, които са направили за проекти, като ни
информираха, че са на разположение за обсъждане и модификация.
Тук се обръщам към Централната избирателна комисия, че следва да
отговорим на този въпрос.
На трето място, колеги, беше поставен въпросът, свързан с
участията на членове на Обществения съвет, на представители на
Обществения съвет в мисии извън страната за наблюдение на
изборни процеси. В тази връзка, колеги, във вътрешната мрежа
виждате, че има една папка „Обществен съвет“, в която папка е
извадката от протоколното решение на Централната избирателна
комисия във връзка с предложения й проект за бюджет към
Обществения съвет.
Виждате, колеги, принципно какви пера сме одобрили.
Одобрили сме ги по принцип, като вече за всяко конкретно
предложение ние очакваме и мотивирано становище от страна на
Обществения съвет и решение на Обществения съвет, мотивирано
становище, което да се предостави на ЦИК, за да разберат в
Централната избирателна комисия съответния въпрос.
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В тази връзка, колеги, и с оглед изявения интерес към
наблюдение на изборите в Босна и Херцеговина, които предстоят, и
експертизата

от

Обществения

съвет,

колеги,

моля

да

ме

упълномощите да направя връзка с Обществения съвет, като им
припомня процедурата, по която те трябва да отправят към нас
искането, и да очакваме от тях мотивираното им становище.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – 1 (Мартин Райков,).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, само за информация да кажа, че двама
наши служители – Екатерина Благоева и новият домакин – започват
обучение. Новият домакин – магистратура, а госпожа Благоева във
връзка с изпити за приравняване на висше образование в чужбина.
Знаете, че те разполагат със съответните права по Кодекса на труда.
Информирам ви само, за да знаете за старта на тези дейности.
И последно, колеги, аз съм служебно командирована от вас
следващия вторник само в Брюксел. Тогава ще отсъствам както аз,
така и

госпожа Мусорлиева. В тази връзка, колеги, трябва да

определя председателстващ на комисията само за вторник.
Уважаеми колеги, проведох разговор с госпожа Ганчева, на
която й се наложи да напусне по-рано заседанието днес. Тя изрази
своето съгласие. Аз ви предлагам госпожа Ганчева да изпълнява
функциите на председател.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман,
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Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против –2 (Владимир Пенев, Мартин Райков).
Предложението се приема.
Уважаеми

колеги,

с

това

закривам

заседанието

на

Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание във вторник, 25.09.2018 г., от
10,30 ч.
Желая ви приятен ден.
(Закрито в 12,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

