ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 678
На 11 октомври 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно обявяване на следващия от
листата кандидат за народен представител.
Докладва: Мария Бойкинова
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Александър Андреев
2.а. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
Докладва: Камелия Нейкова
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Метин Сюлейман
4. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Камелия
Нейкова,
Иванка
Грозева,
Кристина
Стефанова, Севинч Солакова, Ивайло Ивков,
Румен Цачев
4.а. Доклад относно наблюдението на изборите в Босна и
Херцеговина.
Докладва: Румен Цачев
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5. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Йорданка Ганчева,
Мартин Райков, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 15 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 11 октомври 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Проект на решение относно обявяване на следващия от листата
кандидат за народен представител – докладчик госпожа Бойкинова;
т. 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения
с докладчик господин Андреев; т. 3. Доклади относно искания за
изплащане на възнаграждения на ОИК – докладчик господин
Сюлейман; т. 4. Доклади по писма с докладчици господин Андреев,
госпожа Бойкинова, госпожа Матева, госпожа Нейкова, госпожа
Грозева, госпожа Стефанова, госпожа Солакова и може би господин
Ивков; т. 5. Разни с докладчик аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, моля да включите
в дневния ред точка за вземане на решение за промяна в състава на
ОИК с докладчик колегата Нейкова, но ще помоля за даване на
думата по тази точка след като бъде изготвен проектът за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева. Това е нова точка 2.а. Проект на решение за
промяна в състава на ОИК с докладчик госпожа Нейкова.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Моля да ме включите в писма и може би
нова точка - доклад относно наблюдението на изборите в Босна и
Херцеговина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде
нова точка 4.а. Доклад относно наблюдението на изборите в Босна и
Херцеговина. Записах, господин Цачев.
Други предложения, колеги? – Не виждам други
предложения.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън,
Катя
Иванова,
Кристина
ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова), против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред, бих искала да ви уведомя, че по обективни причини от
днешното заседание отсъстват госпожа Мусорлиева, госпожа
Ганчева, госпожа Сидерова, госпожа Цанева и господин Райков.
Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния
ред:
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1. Проект на решение относно обявяване на следващия от
листата кандидат за народен представител.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-02-6
от 10 октомври 2018 г. ви докладвам писмо от Народното събрание,
с което ни изпращат Решение на Народното събрание, прието на 10
октомври 2018 г., с което са прекратени пълномощията на народния
представител Николай Нанков Нанков, избран от листата на
политическа партия ГЕРБ в Единадесети изборен район – Ловешки
на изборите за народни представители в 44-то Народно събрание,
поради което ви предлагам на основание чл. 302, ал. 1 да обявим
следващия от листата народен представител, а именно Калин
Димитров Василев.
Само за сведение ви казвам, че той, когато господин Нанков
беше министър, господин Калин Димитров Василев беше обявен за
народен представител до завръщане на Николай Нанков като
народен представител. Сега пак обявяваме Калин Димитров, но вече
на постоянен мандат като народен представител, т.е. вече
основанието е чл. 302, ал. 1 и чл. 247, т. 6 от изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари?
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън,
Катя
Иванова,
Кристина
ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Това е Решение № 5140-НС.
Моля, продължете, госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, да гласуваме и писмата до
Народното събрание и до „Държавен вестник“ за обнародване на
решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън,
Катя
Иванова,
Кристина
ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преди да изчерпим точка първа, бих искала да ви
уведомя, че вчера госпожа Бойкинова актуализира и със съответното
решение нашия регистър. Обръщам се към вас при други такива
решения също своевременно да подаваме информация в регистъра.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка втора от
дневния ред:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка
във вътрешната мрежа е качен проект за решение № 5110.
Постъпило е искане с вх. № ЦИК-14-35 от 10.10.2018 г. от
страна на кмета на община Харманли, с което се иска да бъде дадено
разрешение за отваряне на запечатаните помещения, в които се
съхраняват изборните книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и национален референдум,
произведени през 2016 г., от изборите за народни представители,
произведени през 2017 г. и изборите за общински съветници и за
кметове и национален референдум, произведени през 2015 г.
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Отварянето на запечатаното помещение е във връзка с това,
че материалите се съхраняват в различни помещения в общината и в
съседни обслужващи сгради. И тъй като през 2017 г. община
Харманли вече е създала учрежденския архив, желае всичките
книжа от тези избори да бъдат преместени в този учрежденски
архив отделно, за да може да бъдат използват самостоятелно
помещенията, в които в момента се съхраняват изборните книжа и
материали, по тяхното предназначение.
С оглед на това ви предлагам да дадем разрешение за
отварянето на запечатаните помещения в община Харманли и
преместването на книжата и материалите от изброените избори за
президент и вицепрезидент през 2016 г., за народни представители
през 2017 г. и местните избори през 2015 г. и от двата референдума,
съответно в този учрежденски архив при спазване условията на
нашето принципно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън,
Катя
Иванова,
Кристина
ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5141-МИ/ПВР/НР/НС.
Уважаеми колеги, индексът на решенията ни се поставя
съобразно Решение № 1 на Централната избирателна комисия от
21 март 2014 г. Индекс няма само тогава, когато решението се
отнася до всички видове избори. Във всички други случаи се
поставят индекси и съобразно т. 3 от това решение, когато
решенията се отнасят до два или повече видове избори, съответните
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съкращения се поставят едно след друго, като се отделят с
наклонена черта.

Продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря, уважаема госпожо
председател.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-132 от 1 октомври 2018 г. в
Централната избирателна комисия е постъпило искане за заплащане
на възнаграждения от общинската избирателна комисия –
Момчилград, област Кърджали. Искането е за заплащане на
възнаграждение на членовете на ОИК за дадено дежурство на
24 септември 2018 г. и за проведено заседание на 25 септември
2018 г.
Основанията за проведеното заседание са наше Решение
№ 2901-МИ от 5.11.2015 г., раздел І, т. 1, буква „в“, а основанието за
даденото дежурство е същото решение, раздел ІІ, т. 12, буква „а“.
Дежурството е дадено от председател и секретар, а на заседанието са
присъствали девет членове, в т.ч. председател, заместникпредседател, секретар и шест членове на ОИК – Момчилград.
На това заседание предсрочно са прекратени пълномощията
на кмета на кметство Девинци, община Момчилград, на основание
чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА.
Към искането са приложени протокол от проведеното
заседание № 65, както и приетото решение № 192 от 25 септември
2018 г.
Към това искане има резолюция от нашия финансов
контрольор за това, че може да бъде поето задължението, както е
приложена и счетоводна справка № 133 за размера на исканите
възнаграждения, с оглед на което предлагам да одобрим
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изплащането на възнагражденията на общинската избирателна
комисия – Момчилград, за даденото дежурство на 24 септември
2018 г. и за проведеното заседание на 25 септември 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
С това изчерпахме и точка трета от дневния ред.

Преминаваме към разглеждането на точка четвърта:
4. Доклади по писма.
Първи докладчик в залата е госпожа Бойкинова –
заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо от
общинската избирателна комисия – Лясковец. Мисля, че е във
вътрешната мрежа и то е относно образуваното дело във връзка с
определението, което ви докладвах в миналото заседание. Както
знаете, първоначално беше конституирана като ответник
общинската избирателна комисия и не само че е била
конституирана, но е имало и дело в открито заседание. На това дело
е приета психиатричната експертиза, изслушани са свидетелски
показания, след което съдът оставя без движение молбата. Разбира,
че Централната избирателна комисия трябва да бъде ответник, след
което ви докладвах и двете определения, с които допуска явна
фактическа грешка, защото в едното определение – първото за
насрочване, пишеше, че ЦИК се представлява от ОИК, а ви
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докладвах и определението за явна фактическа грешка. Всъщност в
това становище те уведомяват какви процесуални действия са
предприели по делото, какво становище са взели и остават на наше
разположение, ако ние преценим, че имаме нужда от съдействие.
Описват хронологията на исковата молба и на тяхното становище
във връзка с проведеното открито заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка
е качен проект за писмо във връзка с писмото, което получихме и
което е докладвано два пъти от колегата Руми Сидерова и от мен в
предходни заседания, а именно вх. № ЦИК-04-01-68 от 3.10.2018 г.
във връзка с препратена ни от директора на дирекция „Политики и
институции на Европейския съюз“ в Министерството на външните
работи Вербална нота от страна на Посолството на Италия в София,
в което бяха поставени въпроси, свързани с провеждането на
изборите за Европейски парламент през 2019 г., за което
министерството изискваше нашето становище.
С оглед и това, което беше обсъдено в рамките на работната
група като позиция съм подготвил проект. Ще ви помоля да го
погледнете и ако смятате, че трябва нещо да се добави, да ми кажете,
за да може да го добавя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Андреев. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Цветозар Томов),
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против – 4 (Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова,
Севинч Солакова).
Предложението се приема.
Следващият докладчик е госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: благодаря.
Уважаеми колеги, в моята папка от днешна дата с вх. № 0402-1 е пристигнало по електронната поща писмо, подписано от
директора на Областната дирекция на МВР – Монтана. Качено е в
мрежата, запознайте се с него. Подготвила съм отговор, който е
кратък, тъй като ни молят в кратки срокове за приключване на
преписката спешно да отговорим.
Вижте отговора. Питат ни за лицето Делян Станимиров
Димитров дали е народен представител, и ако да, от коя политическа
партия и в коя парламентарна група, и от кой изборен район е
избран. Кратко и ясно съм отговорила. Ако имате някакви
допълнения…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.

Връщаме към разглеждането на точка 2.а., колеги:
2.а. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папка с моите инициали е
проект на решение с № 5141 относно предсрочно прекратяване на
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пълномощия на член на ОИК - Садово, област Пловдив. Припомням,
че това е преписката с вх. № МИ-15-200 от 03 октомври 2018 г.,
която беше изпратена от общинската избирателна комисия – Садово,
в която беше направено искане за предсрочно прекратяване на
пълномощията на заместник-председателя на комисията, поради
неявяване на три поредни заседания на комисията, които са
проведени на 13 септември 2018 г., 26 септември 2018 г. и на
2 октомври 2018 г.
С наше писмо изискахме допълнително материали от
колегите от общинската избирателна комисия, а именно да ни
представят техните решения, с които са определили реда за
установяване на наличие на обстоятелствата по чл. 51, ал. 2, т. 6 от
Изборния кодекс, както и начина за свикване на заседанията на
общинската избирателна комисия, а също и да представят
доказателства за уведомяването на заместник-председателя за
насрочените заседания.
В допълнение колегите ни изпратиха документите, които са
посочени в проекта на решение и мисля, че не е необходимо да
изчитам всичките.
В предходно заседание аз ви информирах, че съм провела
телефонен разговор и със секретаря, и с председателя на общинската
избирателна комисия, които потвърдиха, че по никакъв начин не
може да бъде установен контакт по телефона, по електронен път или
по друг начин с заместник-председателя на комисията. Единствено в
началото на м. септември секретарят на общинската избирателна
комисия е провел телефонен разговор с нея и тя го е информирала,
че е в чужбина. Оттогава досега няма никаква връзка с нея.
Аз също се опитах да се свържа с нея по телефона, тъй като
ми беше предоставен мобилният й телефон. На многократните
повиквания не получих отговор. Изпратила съм от служебния си
телефон и съобщение, с което съм се представила, че съм член на
Централната избирателна комисия и в каква връзка я търся, но
нямам обратен отговор.
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И от всички представени документи към преписката виждате,
че към тях са приложени с преписката, която сме получили днес,
доклади от секретаря на ОИК господин Алексов, и от Янко Янев –
член на общинската избирателна комисия, с които те са
информирали председателя на комисията за усилията, които са
положили да се свържат със заместник-председателя, но
безуспешно.
И предвид това, че комисията работи по организацията за
провеждането на местния референдум, ви предлагам да вземем
решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на члена на
общинската избирателна комисия и да изпратим писмо до
политическата партия, от която квота е, да направи предложение в
най-кратък срок за попълване състава на общинската избирателна
комисия.
Моля да се запознаете с проекта за решение и ако имате
предложения, аз ще го допълня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, коментари? - Не виждам.
Колеги, 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, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 5142-МИ/НР.
И колеги, подлагам на гласуване писмото до политическата
сила. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
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Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
С това изчерпахме точка 2.а. от дневния ред.

Продължаваме с точка четвърта:
4. Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, във връзка с взето решение по покана на
Централната избирателна комисия в Република Казахстан, с вх. №
ЦИК-07-141 от 17 септември 2018 г. е потвърдено участие на
представители на Централната избирателна комисия на България в
Международната конференция на тема „Роля на съвременните
технологии в изборите, подобряване на стандартите, обществено
доверие“, посветена на 25-та годишнина на Централната
избирателна комисия в Република Казахстан. И с оглед, че
съобразно поканата се поемат разходите на двама представители от
Централната избирателна комисия на Република Казахстан, да
определим с протоколно решение, съгласно практиката, поименно за
кои двама членове на ЦИК се поемат разходите от Централната
избирателна комисия на Казахстан и за кой член на ЦИК – България.
Предлагам за ЦИК – Казахстан да са Мария Мусорлиева и аз,
а за разходите на госпожа Йорданка Ганчева да са за сметка на
нашата комисия. Както и администрацията да предприеме
необходимото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение
относно поемане на разходите. Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
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Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – 2 (Емануил Христов, Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Стефанова, за следващ доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, докладвам ви за
сведение вх. № ЦИК-07-145 от 11 октомври 2018 г. от
Министерството на външните работи с информация за координати
на Посолството в гр. Астана – Казахстан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЧМИ-269 от 10 октомври 2018 г. Това е получено по електронната поща
писмо от Печатницата на БНБ до кметовете на общини и до ОИК
във връзка с графика за предаване на бюлетините, отпечатани от
печатницата.
Предлагам ви да изпратим нашето традиционно писмо до
общинските избирателни комисии за частичните избори на
14 октомври 2018 г., и до кметовете на същите общини, с копие до
Печатницата на БНБ, с указания относно упълномощаването и
изпращането на информация за тези упълномощени членове на ОИК
в Централната избирателна комисия и в Печатницата на БНБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа и този
проект е публикуван до заместник-председателя на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество във връзка с тяхно искане за предоставяне на
заверени преписи от решенията на ОИК за обявяване на избрани
кметове на посочени в тяхното писмо седем общини в периода
2010 – 2017 г.
На този етап ви информирам, че в хранилището на
Централната избирателна комисия, което се намира на партерен
етаж – 52П, на 8.10.2018 г. осъществихме изпълнението на задачата
със съдействието на колегата от администрацията Румен, в
присъствието на госпожа Сидерова и мен. Извадихме решенията от
2015 г. Там се съхраняват тези документи. От 2015 г. знаете, че
решенията са отделно обособени – не отпечатани от печатница, а от
„Информационно обслужване“ АД.
Направихме заверените копия и в настоящия момент
разполагаме с тях и имаме възможност да ги изпратим. Затова ви
предлагам един проект на писмо до КПКОНПИ. Да ги уведомим, че
в периода 2010 – 2017 г. са произведени два общи избора за
общински съветници и за кметове, съответно с посочените дати и
години, а с настоящото писмо да изпратим заверените преписи от
решенията на ОИК за обявяване на избрани кметове на общините,
посочени в тяхното писмо. И разбира се, да уточним, че
допълнително ще бъдат изпратени решенията на ОИК за обявяване
на кметовете за избрани от изборите през 2011 г.
Във вторник, на 8 октомври 2018 г. , в хранилището, в което
се съхраняват изборните книжа и материали от 2011 г. отворихме
хранилището в присъствието на двама членове на Централната
избирателна комисия: госпожа Нейкова и аз със съдействието на
колегата от администрацията Румен. Не успяхме тогава да намерим
документите и се наложи вчера отново да влезем. Успяхме, но тъй
като знаете, че тези документи са подготвени като архивни единици
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преди предаването на Централния държавен архив, ще ни трябва
малко повечко време, за да се справим и с преснимането.
На този етап ви предлагам да изпратим документите от
2015 г. за общините, посочени в тяхното писмо, и в нашето:
Хасково, Смолян, Ивайловград, Свиленград, Ардино, Лъки и
Маджарово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против –
няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на този етап ви докладвам,
тъй като имаме време до крайния срок, за запознаване вх. № ЦИК09-190 от 10.10.2018 г. – докладна записка от госпожа Манолова,
относно подаване на отчет за наетите лице, отработено време,
средства за работна заплата и други разходи за труд за третото
тримесечие – тази информация, която се събира в Националния
статистически институт и там се подава, разбира се по електронен
път.
Моля да се запознаете и на следващо заседание евентуално да
го одобрим и да се изпрати.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-191 от 11 октомври 2018 г. Това
е докладна записка от госпожа Манолова относно извършване на
оценка на изпълнението на задълженията на служителите за м.
септември 2018 г. Знаете с оглед на интензивната работа в
администрацията на Централната избирателна комисия и с оглед на
изпълнението на задачите в ЦИК, през м. септември беше извършена
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оценка за предходния тримесечен период. Съответно въз основа на
това оценяване беше изплатено и допълнително възнаграждение в
Централната избирателна комисия. Съобразно Вътрешните правила
за оценяването, през м. октомври трябва да бъде извършена оценка.
Поради факта, че за предишните месеци имаме представена оценка
от госпожа Манолова, този път оценката е само за периода от 1 до
30 септември 2018 г. Вижте, уважаеми колеги, самите оценки.
Към тази преписка са приложени и формулярите за оценка на
директора на дирекцията, асистента на председателя на Централната
избирателна комисия и финансовия контрольор, чиито оценки прави
госпожа Алексиева като председател на ЦИК.
Моля да се запознаете и ако нямате въпроси и коментари,
предлагам, госпожо председател, да подложите на одобряване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, тъй като обемът на материала е голям,
предлагам да се върнем към тази преписка след почивката, а сега да
продължим с другите доклади.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
справка от Министерството на финансите с вх. № ЦИК-04-53 от
10 октомври 2018 г. Това е предложението на Министерството на
финансите за проектобюджет на Централната избирателна комисия
за 2019 г. На този етап е за запознаване с оглед на това, че при
получаване на проектозакона Централната избирателна комисия ще
изрази становище в частта относно бюджета на ЦИК.
Знаете, че вчера имаше среща в Министерството на
финансите. Ние тая справка я бяхме получили от госпожа
Младенова, която още преди това я е получила по електронната
поща и разполагахме с нея преди срещата в Министерството на
финансите със заместник-министър, който отговаря за бюджета.
Присъствахме госпожа Алексиева, аз и госпожа Гергана Младенова.
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В папка проектобюджет има за бюджета на ЦИК. Единият
файл е това, което сме получили от Министерството на финансите. В
другия файл съм отбелязала разминаванията както в нашето
предложение по РМС в рамките на разходните тавани, така и
предложението ни с отклонение. Виждате, че предложението на
Министерството на финансите се разминава с разходните тавани по
РМС № 264, но така далеч не изпълнява в посока постигане на
целите за финансово обезпечаване основно в перо капиталови
разходи по предложението на Централната избирателна комисия –
последната колона, написано на ръка.
Уважаеми колеги, основно в § Персонал, § Издръжка и в
§ Капиталови е с най-голямо отклонение, така както се очакваше.
Това което аз искам да ви кажа – предполагам, че госпожа
Алексиева ще вземе отношение, е, че в Министерството на
финансите изключително добре са запознати с цялата ситуация,
както по отношение на възложените задачи на Централната
избирателна комисия с Изборния кодекс, необходимостта от
финансово обезпечаване, включително са направили проучвания с
оглед на по-точни конкретни разчети в частта на капиталовите
разходи за машинното гласуване. Имат своето виждане и са много
наясно, дотолкова доколкото машинното гласуване може ли да се
осъществи във всички секции в страната и в чужбина. Имат свое
становище, което доста се доближава и до нашето. Имат становище
и виждане по отношение на дистанционното електронно гласуване.
Ако е достатъчно това, ние в тяхно лице имаме разбирането,
че за всички държавни функции в държавния бюджет следва да
бъдат намерени средствата за обезпечаване изпълнението на
дейностите. В Централния бюджет такива разчети са направени.
Виждането е, както и ние в писмото си бяхме написали, след
приключване на поръчката за пазарното проучване, да им
предоставим една подробна информация. Винаги в случаите, когато
са необходими средства на Централната избирателна комисия,
включително и при необходимост и за сградата, тяхното
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предложение е въпросите да бъдат поставени с очакването от наша
страна те да бъдат изпълнени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожо Солакова, тъй като вие реферирахте към мен да
допълня, аз бих искала да допълня този доклад.
Както госпожа Солакова започна в началото, две от перата, в
които ние бихме искали средства, не са осигурени по нашия бюджет.
На първо място, това са 50-те милиона лева, които сме заявили за
машинно гласуване, но с разбирането, че тези средства ще бъдат
заделени в Централния бюджет. И на второ място, по отношение на
капиталовите разходи, като имаме уверение, че при конкретика ще
бъдат намерени при изпълнението на бюджета.
Наистина аз също срещнах един много подготвен екип –
потвърждавам това становище. И исках да допълня само, че
уведомих заместник-министъра на финансите за висящите дела по
ЗОДОВ, защото с оглед на техния изход може би ще трябва да се
планират и допълнителни средства.
Заповядайте, госпожо Матева. Имахте въпрос.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Моят въпрос беше молба да ни информирате все пак с какъв
екип се срещнахте, какви хора бяха на срещата. Като ниво сега
разбрах, че заместник-министър е бил, но все пак и в останалата част
от екипа на Министерството на финансите какви служители са били.
И другият ми въпрос е: госпожа Солакова каза, че доста
подробно са информирани за машинното гласуване и за нужните
средства. На каква база имат тази информация? Откъде черпят
сведения при положение, че ние самите не знаем колко би струвала
една машина? И колко са предвидили по тяхно мнение за машинно
гласуване?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, направили са проучването.
Не разполагат с конкретни разчети, а извън нашето са направили
проучването. Затова предложението им е след като имаме
подробните разчети, да ги предоставим. Заместник-министър –
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директор на „Държавно съкровище“ бяха от страна на
Министерството на финансите, и служител в дирекцията, който
отговаря за Централната избирателна комисия – Ася Първанова.
Разчетите в Централния бюджет по отношение на
капиталовите разходи са така, както Централната избирателна
комисия е направила на този етап виждането. Включително
повторихме последното ни писмо, в което направихме уточнението,
че това число може да се коригира – и нагоре, и надолу, разбира се с
очакването да не са много големи разликите в оглед на това, че след
пазарното проучване Централната избирателна комисия ще може да
разполага с малко по-подробна информация, въз основа на която да
направи своето предложение за предоставяне на финансови средства
по изпълнението на бюджета за 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, продължаваме с докладите.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само да кажа, че във
вътрешната мрежа са публикувани както проектописмото за
сградата – така както на предишното заседание се уточнихме, така и
пълният набор приложения към това писмо като списък, описание –
има ги събрани сканирани всичките. Моля да се запознаете и след
почивката и това писмо също да се подложи на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Това
бяха вашите доклади.
Продължаваме със следващ докладчик - господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-0775/17 от 9 октомври 2018 г. Писмо от ЦИК на Босна и Херцеговина,
с което ни уведомяват (направен е превод), че Меморандумът е
подписан – пет комплекта на пет езика и т.н. Това за което всъщност
докладвам писмото: молбата е да бъде подпечатано от наша страна,
да бъде сложен изходящ номер, ако е нужно, и четири комплекта да
бъдат върнати в ЦИК на Босна и Херцеговина, тъй като трябва да
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бъде подаден по един комплект на президентството, на
Министерството на външните работи и на Министерския съвет на
Босна и Херцеговина. Затова е в пет комплекта Меморандумът. Един
разбира се остава за нас.
Относно номера, колеги, всъщност е докладът. Разговарях и с
администрацията. Молбата е да бъде поставен номер. Те не можаха
категорично да ми кажат кой номер и какъв да бъде. Имаме номера в
деловодството за получаване на входящи документи. Имаме номера
при юристите относно сключени договори. Може би има вариант да
бъде поставен и някакъв индивидуален номер на този Меморандум,
а може да се върне и без поставяне на никакъв номер.
Затова поставям въпроса. Така или иначе меморандумът не е
заведен. Хубаво е и всеки един договор, независимо на какво ниво е,
той се завежда в съответната държавна структура, тъй че той трябва
при всички положения да получи номер, с който да е заведен.
Личното моето мнение е, че дори и този номер да не съвпада с
номера от датата, когато е подписан меморандумът, това не е
пречка. И пак казвам, че за мене не е пречка да се посочи в
Меморандума този номер, с който е заведен в ЦИК, макар и с друга
дата.
Докладвам го, пак казвам, за обсъждане, ако е необходимо и
ако има предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, Меморандумът ще бъде заведен в
деловодната ни система, както завеждаме и другите документации и
договори, а съответно той ще бъде датиран и със съответната дата,
на която е подписан и подпечатан. Ако има допълнителни въпроси
за изясняване, ще ги изясним в работен порядък.

Уважаеми колеги, преди почивката продължаваме с още два
доклада. Преминаваме към точка 4.а.:
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4.а. Доклад относно наблюдението на изборите в Босна и
Херцеговина.
Заповядайте, господин Цачев и другите колеги, които
наблюдаваха изборите.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, докладът е относно изборите в
Босна и Херцеговина, които се проведоха на 7 октомври т.г., където
заедно с колегите Баханов, Сюлейман, Райков, аз и Велко Милоев –
като представител на Обществения съвет към ЦИК, бяхме
акредитирани като международни наблюдатели на тези избори.
Изборите, които се проведоха в Босна и Херцеговина, бяха
избори за председателство на Босна и Херцеговина, то всъщност е
президентство, което е тричленно; камарата на представителите и на
парламентарната асамблея на Босна и Херцеговина - те имат
двукамерен парламент; камарата на представителите на парламента
на Федерация Босна и Херцеговина. Федерацията е всъщност една
от единиците в държавата Босна и Херцеговина; избори за президент
и заместник-председатели, президент и в Република Сръбска, а също
така избори се проведоха за Народно събрание на Република
Сръбска – те си имат отделно Народно събрание, както и избори за
събрания на кантони във федерацията Босна и Херцеговина. Там има
10 кантона, където се осъществява управлението на по-ниско ниво.
Във вътрешната мрежа има снимки и материали, за да добием
представа от изборния процес и за обстановката, която беше там по
време на изборите.
Беше използван случая на наблюдението на изборите, както
и досега дискутирахме, за подписване на Меморандум между
Централната избирателна комисия на Република България и ЦИК на
Босна и Херцеговина – меморандум, който е за сътрудничество и
разбирателство между двете комисии в областта на изборите.
Малко цифри ще ви дам – ще гледам да съм кратък.
Около 3,3 милиона граждани избират в Босна и Херцеговина.
В общи линии това е пак малко условно – говоря за държавата, тъй
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като в самата държава, в Република Сръбска и във Федерацията
Босна и Херцеговина се осъществяван различни по вид избори.
Депутатите в Камарата на представителите са 42, като 28 от
тях – една трета плюс една трета са от Босна и Херцеговина, а
другите 14 се избират в Република Сръбска и там се гласува
всъщност за тях.
Парламентът във Федерацията Босна и Херцеговина е от 98
негови представители, а представителите в парламентите и в
кантоните са общо 289.
В Република Сръбска се избира също член на
председателството – президиума, тричленното. Пояснявам: в
Република Сръбска се избира единият от членовете и там се гласува
за един член, а другите двама членове на председателството
всъщност се избират в Босна и Херцеговина. И в бюлетината са
посочени двамата членове. Мисля, че имаше кандидати: 6 лица бяха
бошняци, 5 – хървати. И в зависимост от това избирателят като
какъв се определя, гласува или за единия, или за другия – не може за
двамата. Съответно в Република Сръбска в листата са посочени
кандидатите – те бяха 4, като общо бяха 15 кандидата. Четирима от
Република Сръбска за представител в президентството на държавата.
Депутатите в Република Сръбска са 83 – избор за тяхно
Народно събрание. Гласува се, както казах, за президент и двама
вицепрезиденти в Република Сръбска.
Избирателни секции – около 5700. Активността беше в края
на изборния ден след приключването, около 54 на сто. Говоря за
общата активност предвид различните видове избори.
Тяхната ЦИК се състои от 7 членове с мандат 7 години.
Общинските избирателни комисии, така наречени образно, са с
мандат също четири години. Получават възнаграждение по време на
мандата, което в периода когато нямат избори, е по-ниско
възнаграждение от това, което получават по време на изборите. Но
подчертавам, че при тях избори много често се провеждат. На
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практика на две години, тъй като общинските и националните се
разминават на две години – като футболните първенства.
Секционните избирателни комисии са измежду трима и
петима членове – партийно предложение са. А членовете на ОИК
всъщност са от администрацията, други личности, адвокати, т.е. не
са партийно предложени.
Гласува се в държавата с лична карта, паспорта и шофьорска
книжка е допустимо да се гласува. Новото при тези избори беше, че
кутиите за гласуване бяха прозрачни. Бих казал полупрозрачни,
пластмасови, но досега са били непрозрачни. Финансирано е
закупуването от чужбина за тези кутии. Кутиите се запечатват с
едни меки връзки с номера. В България им казват свински опашки.
Бюлетините, тъй като са различни избори, са цветни, сложни,
с указания как да се гласува – има ги в снимковия материал. Четири
цвята бюлетини и на всяка пише за какво е. На лицевата страна има
указания за гласуване на три езика съответно. Всичко е на три езика
плюс английски като допълнителен, който се ползва в държавата. На
гърба на бюлетината всъщност са местата, където са посочени
листите и се осъществява гласуването.
Гласува се с отворени листи, колеги, което доста усложнява
изборния процес: изписване на всички кандидати, нямат номера на
партиите. Интересно е, че бюлетината е валидна, когато е посочена
само партията в квадратчето отгоре; когато е посочена партията и
една, две или повече кандидати - преференции да ги наречем, като
после се изчислява по определен начин кой колко гласа има, т.е. не
само една; и когато са посочени само кандидати от дадена партия,
бюлетината е валидна. Това усложнява значително осъществяването
на преброяването на гласовете. И при положение, че те нямат
образци на чернови на протоколи, нямат и образци за преброяване
на преференциите. Говоря за българската изборна система.
Сложно, трудно, малък брой членове на секционните
избирателни комисии. Виждате сериозни затруднения.
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Секционните комисии нямат печати. При гласуването
избирателният списък се подписва при даване на бюлетините и след
това избирателят си получава личната карта. Това е механизмът на
гласуване.
Документите, протоколите които се попълват след
приключване на гласуването, а те са значителен брой – за всеки вид
избор отделно се попълват с химикал в червен цвят. Иначе в
бюлетините се гласува с химикал с поставяне на Хикс в квадратчето
с химикал със син цвят.
Гласуването е от 9 до 19 ч. с продължаване на изборите, ако
има лица, които се намират в избирателната секция до приключване
на опашката. Аз лично не видях да има опашки. Избирателният
списък не се дописва от лица, които се явяват да гласуват и не са
вписани в списъка.
Направи ми впечатление, поне на мене, че имат доста добри
материали и книжки, свързани с разяснителната кампания както за
секционните комисии, така вероятно и за избирателите.
Методическите указания са на книжки, вътре бяха и цветни, добре
направени. Имаха и плакати, които като го сложиш на стената, имат
няколко вида торби в цветове, с указания в коя торба какво се слага
при преброяване на резултатите.
Направи ми впечатление, че неизползваните бюлетини се
поставят в отделна торба, която също се запечатва и се връщат, но те
вероятно не се съхраняват при другите използвани изборни книжа и
материали и бюлетини.
Торбите всъщност са едни по-дебели найлонови пликове. Те
се запечатват пак казвам с меки връзки с някакъв номер с 5-6 цифри,
който не ми стана ясно какъв е, но явно този номер прави
идентификация на пликовете на секцията, които са запечатани.
Направи впечатление относно кампанията за кандидатите, че
има много билбордове, много места с плакати, които са поставени
обаче на указаните места.
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Относно кампанията разбрах, че не се провеждат много
митинги и събрания на обществени места. Повече в зали и
събирания на затворени места.
Имат и подвижни избирателни секции – мисля, че бяха 314 на
брой. Тези подвижни секции всъщност обслужват болници, места за
изтърпяване на наказания лишаване от свобода на задържаните и
няма секции, които се образуват в болниците и в тези места. Това го
разбрахме при разговори и обмяната на информация, свързана с
изборите и със срещите в общинските избирателни комисии, които
са от деветима членове. В болниците обаче се гласува малко, тъй
като избирателният списък се затваря 20 дни преди изборите.
Разбирате, че няма как да стане ясно кой ще бъде болен и кой ще
бъде в болницата в изборния ден.
Една от секциите, в които присъствахме при приключване на
изборите, по списък бяха 882, в друга секция пък по списък бяха 231
избиратели, ако не се лъжа, така че са с различен брой избиратели.
Тази, в която бяха 882, бяха гласували 470 избиратели. От
бюлетините, които бяха пуснати за 3-членното председателство
(всъщност във федерацията само за двама), имаше 8 празни
бюлетини и други 13, които бяха задраскани или надраскани или пък
беше гласувано за двама кандидати, т.е. това са недействителни
бюлетини.
В чужбина се гласува по пощата и в дипломатическите и
консулски представителства. В ДКП-та имат 10 секции в 10
държави. По пощата мисля, че бяха регистрирани от порядъка на
77 000 избиратели.
Това е, колеги. Мисля, че от това което казвам, а тука и
колегите ще допълнят, и от материалите може да се добие добра
представа за изборния процес в Босна и Херцеговина. Много
сложна, трудна като впечатление система за осъществяване на
изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
господин Цачев.
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Виждам, че има въпроси, но преди това да попитам дали
колеги биха искали да допълнят? – Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колегата Цачев беше изчерпателен
относно фактите и наблюденията, които извършихме. Искам само да
допълня с нещо, което ми направи впечатление – относно
нарушенията в изборния процес и евентуалните бъдещи нарушения
било от страна на членове на секционни избирателни комисии, било
от страна на членове на общински избирателни комисии или на
самите избиратели.
Пред всяка секция имаше разлепена извадка от
Административно-наказателния кодекс или Наказателния кодекс на
държавата. Отделно от това в една книжка, която допълнително ще
бъде донесена за ЦИК – тя беше горе-долу като нашите методически
указания, но вътре имаше снимани решения на Централната
избирателна комисия по предходни казуси, с които е налагала
наказание на членове на общински избирателни комисии, на
секционни избирателни комисии за извършени от тези членове
наказания, което считам, че е хубав опит хората да се запознаят с
цел превенция.
Това ми направи впечатление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Първият въпрос беше от господин Чаушев – заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Коя институция извършва електронната
обработка на протоколите и как става това? Понеже явно са три
различни структури, как се обобщава цялата тая история? Държавна
ли е, частна ли е, към МВР или не знам къде?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
колеги.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, въвеждането на данните след
приключване на гласуването се осъществява в общинските
избирателни комисии, където се предават както при нас материалите
и бюлетините. Самата структура е държавна. Не знам дали се избира
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за всеки избор, дали е постоянна, но тя си е държавна и с това се
занимава. Не знам дали и само с това се занимава.
Предава се в общинските избирателни комисии, както при
нас, след което се обобщава гласуването. Всичко това се изпраща в
Централната избирателна комисия и там текат данни в процеса,
които са онлайн, свързани с обобщаване на резултатите, относно
резултатите: къде и колко са гласували, какъв е текущият резултат.
Те нямат проучване в изборния ден. Самото преброяване
продължава и даже мисля, че още не са приключили. Мисля, че
официално ще бъдат обявени 15 дни след изборния ден официалните
резултати.
Това е схемата. Има си структура, която се занимава,
обобщава, изпраща в ЦИК и там вече допълнително се обобщава в
една зала, която се намира в техния парламент. Там ЦИК дава
пресконференции, там има големи екрани, на които текат
резултатите след приключване на изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имах два въпроса, които исках
да задам. Първият от които е дали нашите наблюдатели са открили
някакви нарушения в изборния процес, тъй като това е едно от
нашите задължения като наблюдатели?
И другото, което исках да попитам: колегата Цачев каза, че са
отворени бюлетините. В смисъл може да се дописват имената на
кандидати или просто са изброени пълните имена в бюлетината към
съответната партия и пред всяко има се поставя знак за гласуване за
съответния кандидат?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Под отворени бюлетини имам предвид, че
са изписани имената, а не само номерата. Една бюлетина например
за парламента на Федерацията Босна и Херцеговина, представлява
както е един плик формат А4 и малко по-голям всъщност, четири
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такива плика, като на лицевата страна са указанията, а отзад са
тридесетина партии, които се състезават с всички кандидати, които
са вписани. И пак казвам, поради това, че няма номера на партиите,
поради това, че дори и да посочиш повече от една преференция,
повече от едно име, бюлетината е валидна. Дори да посочиш само
имена за някоя партия без да си посочил партията, пак е валидна и
преброяването на гласовете е много затруднено в края на деня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, благодаря на нашите наблюдатели в Босна и Херцеговина.
Колеги,
давам
20-минутна
почивка,
след
което
продължаваме.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, добър
ден отново! В залата сме 16 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме нашето
заседание след почивката.
4. Доклади по писма.
Колеги, давам думата на госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, връщам на
доклад от предходно заседание по преписка вх. № ЦИК-04-01-41/5
от 5 октомври 2018 г. от Министерството на вътрешните работи, в
която ни уведомяват, че след проведени разговори с представител на
Посолството на Република България във Вашингтон с Държавния
департамент относно участието на представители на ЦИК като
международни наблюдатели в изборите в Съединените американски
щати, от Държавния департамент са информирали, че щатът
Мериленд е изявил желание да бъде домакин на наблюдателна
мисия на ЦИК – наблюдение на международните избори за конгрес
на Съединените американски щати през м. ноември т.г.

30
Направена е справка за налични средства от счетоводството
до края на годината. Има необходимите средства, както и госпожа
Таня Цанева е уточнила периода на пребиваване – 2-8 ноември
2018 г.
Моето предложение е колегите Ивайло Ивков и Владимир
Пенев да бъдат определени за това наблюдение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – 1 (Емануил Христов).
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме с докладите по точка четвърта на
госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на предишното
заседание се уточнихме, че трябва да уведомим министърпредседателя и председателя на Народното събрание с едно много
кратко писмо, но да приложим всички други писма от
кореспонденцията и проучването – огледите на сградите, които са
били дадени по списък или въз основа на собствено проучване от
страна на Централната избирателна комисия . Този проект беше
публикуван във вътрешната мрежа, включително и днес в подпапка
в папка „Сграда“ с дата 11 октомври 2018 г. Тук само ще си
позволя да кажа, че приложението ще бъде: Съгласно текста – по
опис или списък на документите.
Колеги, с това писмо, както и на предишното заседание ви
казах, информираме, че от всички огледи, извършени от
Централната
избирателна
комисия,
включително
и
от
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специализираните органи, които изразяват експертно становище,
нито една сграда към настоящия момент не отговаря на
изискванията за настаняване на Централната избирателна комисия,
като тип сграда за обществено ползване от държавен орган.
Извън сградите от Министерството на регионалното развитие
и областния управител, Централната избирателна комисия е
направила собствено проучване и е извършила оглед на тези сгради,
като и за тях предоставяме съответната информация.
Да предложим на Централната избирателна комисия да се
предостави сградата на Народното събрание на пл. Народно
събрание след приключване на ремонтните дейности. И разбира се
да предложим, когато ни се предоставя сграда за извършване на
оглед, то тя трябва да бъде в състояние, което е подходящо дори за
извършването на оглед или за настаняване с минимални ремонтни
дейности.
Направихме обсъждането и знам, че колеги имат
предложения към проекта на писмо, затова на този етап е това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? – Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам в писмото, което
е подготвено, да се допълни: да се проучи възможността за
закупуване, евентуално построяване на сграда, предназначена за
работата на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други предложения? – Не виждам. Други коментари? – Не
виждам.
Колеги, в такъв случай подлагам на гласуване така
предложения ни проект на писмо ведно с допълненията, направени в
залата.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
И отново давам думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа искам да кажа, че има публикувани покани за семинари в
папка „Покани“. Моля да се запознаете и евентуално при интерес да
се заявите.
Връщам на доклад вх. № ЦИК-09-191 от 11.10.2018 г. Това са
оценките на администрацията – докладната записка на госпожа
Манолова за администрацията, за служителите които тя оценява.
Виждате, представени са и оценките на служителите, които оценява
председателят на Централната избирателна комисия, съобразно
нашите Вътрешни правила.
След като се запознахме, предлагам оценките да бъдат
одобрени така както са представени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
извършената оценка на изпълнението на задълженията с оглед на
преценка на обема на работа в Централната избирателна комисия,
интензивността на работата, сроковете за изпълнение, включително
подготовката и произвеждането на частичните избори за кметове на
14 октомври т.г., и изпълнението на бюджета с оглед на това, че в

33
Централната избирателна комисия имаме и незаети длъжности,
работата по които длъжности се изпълнява, с оглед на изпълнението
на бюджета и предоставената справка за свободните средства, така
както работната група направи обсъждането и се обединихме около
предложението, предлагам да гласуваме така както направихме
уточнението на работното заседание на работната група. Предлагам
да одобрим изплащането на допълнителни възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложението се приема.
Колеги, с това изчерпахме точка четвърта от дневния ред.

Продължаваме с т. 5. Разни.
По тази точка докладчик съм аз.
Колеги, във вътрешната мрежа е публикувана преписка с вх.
№ ЕП-02-00-2/3 от 11.10.2018 г. Колеги, това е преводът на
презентацията, която беше направена на компендиума за
киберсигурност на изборните технологии на срещата с Органите за
управление, проведена на 25 септември 2018 г. в Брюксел под
егидата на генералния секретар на Европейския парламент.
Колеги, подробно съм ви докладвала за тази среща и както
знаете, очакваме превод на този компендиум.
На второ място, във вътрешната мрежа отново в моята папка
е публикувано… Секунда, да отворя.
Колеги, не е в моята папка. Госпожа Иванова ще го докладва.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-07-76/27
от 8 октомври 2018 г. в превод са качени решенията от срещата на
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Изпълнителния съвет на АСЕЕЕО, състоял се на 5 септември 2018 г.
във Вилнюс – Литва. Всички можете да се запознаете с тях.
Отразени са присъстващите членове. Единственият неприсъстващ
член е бил Албания.
Ако някой конкретно се интересува, може да се запознае в
подробности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. И ние
сме дали отчет.
КАТЯ ИВАНОВА: Ние вече направихме отчет. Въпросът
беше, че трябваше да дойдат тези решения и колегите да се
запознаят с тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължавам.
На заседание на Централната избирателна комисия на
27 септември 2018 г. – това е Протокол № 674, сме взели протоколно
решение по доклад на госпожа Матева, за изпращане за съгласуване
с другите двама члена на Изпълнителното бюро от Европа на AWEB – Румъния и Хърватия, на наше становище относно
измененията на устава на A-WEB от 26 март 2018 г.
Колеги, при комплектуването на преписката се установи, че
писмото ни от 26 март 2018 г. съдържа наше становище по другите
предложения за изменение на устава на A-WEB, с изключение на
становището ни, свързано с промяната на статута на A-WEB от
неправителствена в междуправителствена организация.
Във връзка с това, колеги, ви моля да вземем протоколно
решение наред със становището ни от 26 март 2018 г. относно
другите изменения на устава ние да изпратим за съгласуване с двете
други централни избирателни комисии – членове на Изпълнителното
бюро на A-WEB, и нашето становище относно непромяна на статута
на A-WEB.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, отново по същата преписка на доклад на
госпожа Матева и господин Сюлейман и отново във връзка с
обсъжданията ни при протоколното ни решение от м. септември,
което току-що цитирах, бяхме преценили, че работно евентуално
можем да обсъдим и предложенията на другите органи за
управление на избори към промяна на устава на A-WEB, за да
можем да изразим становище и по тях, така че нашият представител,
съгласувано и с централните избирателни комисии на Хърватска и
на Румъния, да може да изрази общо становище.
Във връзка с това, колеги, виждате папка A-WEB и в тази
папка са публикувани два документа. Първият документ е
действащият устав на A-WEB. Във втория файл са предложенията за
промени в устава на A-WEB. Това е сравнителна таблица, която е
изготвена от госпожа Радославова, като моята молба беше във
финала на сравнителната таблица по всеки един ред, госпожа
Радославова да предложи на Централната избирателна комисия
позиция по отношение на предложенията, постъпили за промяна на
устава на A-WEB, а именно предложения от Избирателната комисия
на Индия, предложения от Казахстан, предложения от Филипините.
Аз ви моля да ги прегледате и да се запознаете с тях, за да
може на следващо заседание на Централната избирателна комисия и
това становище и тези позиции да бъдат гласувани. Има отделна
папка A-WEB за днешното заседание.
Уважаеми колеги, следващата седмица знаете, че съм в
служебна командировка от понеделник до сряда включително, а
госпожа Мусорлиева отсъства. Ето защо ние трябва да изберем лице,
което ще изпълнява функциите за председател. Уважаеми колеги,
предлагам ви това да бъде колегата Румяна Сидерова. Тя отсъства от
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днешното заседание, но аз съм се свързала с нея и тя е изразила
своето съгласие.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
И колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание на комисията на
16 октомври 2018 г., вторник, в 10,30 ч., но както на всички ни е
известно, сега на 14 октомври 2018 г. има частични местни избори,
във връзка с което може да се наложи свикване на извънредно
заседание. Колеги, също така ви моля в оперативен порядък след
заседанието ние да определим нашите дежурни: първо, в понеделник
за приемане на документите, второ, за събота и неделя.
Закривам днешното заседание.
(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

