
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 682 

На 25 октомври 2018 г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  съгласуване  на  проект  на  решение  на 
Министерския  съвет  за  одобряване  на  проекта  на  Закон  за  държавния 
бюджет на Република България. 

Докладва: Севинч Солакова
2. Доклад относно вътрешните правила за архивиране. 

Докладва: Севинч Солакова
2.а. Отчитане на обработените резултати от ЧМИ. 

Докладва: Емануил Христов
3. Доклади по писма. 

Докладват:  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Севинч Солакова

4. Разни. 
Докладват:  Кристина  Стефанова,  Ивилина  
Алексиева, Севинч Солакова, Ерхан Чаушев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова, 



Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, 
Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Ивайло  Ивков, 
Йорданка Ганчева, Росица Матева и Цветозар Томов.

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  16  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на  25 октомври 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 
Доклад  относно  съгласуване  на  проект  на  решение  на  Министерския 
съвет  за  одобряване  на  проекта  на  Закон  за  държавния  бюджет  на 
Република  България  –  докладчик  госпожа  Солакова;  т.  2. Доклад 
относно  вътрешните  правила  за  архивиране  –  докладчик  госпожа 
Солакова;  т.  3. Доклади по писма с докладчици госпожа Иванова, 
госпожа  Бойкинова,  госпожа  Солакова;  т.  4.  Разни  с  докладчици 
госпожа Стефанова, аз и господин Чаушев. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Христов. 

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Моля  да  ме  включите  в  отделна 
точка за отчитане на обработката на резултатите от първи и втори 
тур на частичните местни избори от преброителя  „Информационно 
обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах, 
господин  Христов.  Това  е  т.  2.а.  Отчитане  на  обработените 
резултати от ЧМИ. 

Други предложения? – Няма. 

2



Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 
дневен ред. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги, дневният ред е приет. 
Преди да преминем към разглеждането на точка първа, бих 

искала да ви информирам, че от днешното заседание по обективни 
причини отсъстват госпожа Мусорлиева, господин Ивков, госпожа 
Ганчева, госпожа Матева и господин Томов. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 
бих ви помолила да започнем с точка трета: 

Доклади по писма. 
С едно писмо, което ще докладва госпожа Бойкинова и което 

считам за по-спешно. Имате ли възражения? – Не виждам. 
Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. С това 
писмо ни канят да участваме в работна група по законопроекта за 
изменение  и  допълнение  на  Закона  за  защита  на  личните  данни. 
Знаете,  че  във връзка  с  приетия на  първо  гласуване в  Народното 
събрание  законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за 
защита на личните данни, Централната избирателна комисия внесе 
предложение  с  конкретни  изменения  в  Преходните  и 
Заключителните разпоредби на законопроекта. И във връзка с това 
считам, че е добре да участваме в тази работна група. 

Предлагам да участвам аз и колегата Андреев. Заседанието на 
работната група е днес от 14 ч. в зала № 132. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Бойкинова. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 
Подлагам на гласуване така направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
Убедена  съм,  че  госпожа  Бойкинова  и  господин  Андреев 

достойно  ще  ни  представят.  Моля  веднага  да  уведомим  и 
Постоянната комисия с оглед поставените срокове за представяне на 
имената  на  участниците  от  страна  на  Централната  избирателна 
комисия. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:  
1.  Доклад  относно  съгласуване  на  проект  на  решение  на 

Министерския  съвет  за  одобряване  на  проекта  на  Закон  за 
държавния бюджет на Република България. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както ви докладвах на 

предишното  заседание,  с  вх.  №  ЦИК-04-55  от  23  октомври  2018  г., 
Министерството  на  финансите  ни уведоми,  че  проектът  на  Бюджет  за 
2019 г., както и съпътстващите проекти на нормативни и други актове, са 
публикувани  на  страницата  на  Министерството  на  финансите.  И  25 
октомври 2018 г.  е срокът за предоставяне на становище и бележки по 
законопроекта  и другите материали. 

Разгледахме  законопроекта  за  държавния  бюджет  за  2019  г. 
Средствата, които са за Централната избирателна комисия по отделни 
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параграфи  като  обща  сума  са  такива,  каквито  бяха  след  като  ни 
уведомиха  за  изготвения  проект,  въз  основа  на  който  беше 
проведена  и  среща  в  Министерството  на  финансите.  Тези  средства, 
разбира  се,  не  отговарят  изцяло  на  направеното  предложение  на 
Централната избирателна комисия в хода на бюджетната процедура. 

Само да кажа, че мотивите на законопроекта се съдържат в 
актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-
2021 г. и таз са предвидените средства за този тригодишен период за 
Централната избирателна комисия, така както бяхме запознати и по 
време на съгласувателната процедура при изготвянето на проекта на 
бюджет. 

Предлагам  ви  да  изпратим  писмо,  с  което  да  съгласуваме 
законопроекта  на  Закона  за  държавния  бюджет  за  2019  г.,  като 
направим  своите  бележки  и  посочим,  че  за  закупуването  на 
устройства за машинно гласуване, както и в случай на предоставяне 
на  сграда  на  Централната  избирателна  комисия  е  необходимо  да 
бъдат  осигурени  средства  от  държавния  бюджет,  може  би  от 
Централния бюджет за 2019 г. Да посочим това като изтъкнем, че 
конкретните размери са посочени в хода на бюджетната процедура и 
тука накрая да добавим нашите изходящи писма, с които ние сме 
представили своето виждане за бюджет на Централната избирателна 
комисия. 

Във връзка с това е необходимо да се изготви Приложение 
№ 2  отново,  като  се  съобразяваме  с  предвидените  средства 
формално в законопроекта за държавния бюджет. Последното е по 
молба на Министерството на финансите и аз считам, че няма пречка ние 
да  направим  разчетите  с  оглед  на  разпределението  на  средствата  по 
отделни  редове,  което  разбира  се  би  било  ние  да  ги  посочим  като 
разпределение, отколкото да го направят в Министерството на финансите 
въз основа на параметрите, предвидени в законопроекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? 
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Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направените 
предложения. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

И преминаваме към разглеждането на точка втора: 
2. Доклад относно вътрешните правила за архивиране. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  с  оглед  на 

необходимостта и в изпълнение на законовите изисквания за създаване на 
учрежденския архив в  Централната избирателна комисия. Знаете, че 
още  в  началото  на  м.  август  е  представен  проект  на  вътрешни 
правила,  изготвен  от  администрацията  за  дейността  на 
Учрежденския архив на Централната избирателна комисия. В този 
дълъг  период  бяха  направени  и  съгласувания  както  с  експерт  от 
съответното звено в администрацията на Народното събрание, така и 
с  експерта  от  Централния  държавен  архив,  който  отговаря  за 
Централната избирателна комисия. 

Тъй  като  вътрешните  правила  вече  отразяват  бележките, 
получени  от  Централния  държавен  архив  и  те  могат  да  бъдат 
предмет на обсъждане, на мен ми се иска да вземем едно решение, 
от което ще зависи дали ще бъдат редактирани вътрешните правила. 
Решението е относно обхвата на учрежденския архив. Така както във 
вътрешните правила се предвижда, учрежденският архив да обхваща 
документите във връзка с административната работа или дейност в 
Централната избирателна комисия. 
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Предвидено е да има едно архивно помещение, в което да се 
съхраняват  документите,  създадени  в  хода  на  работата  на 
Централната избирателна комисия, както и получени разбира се от 
външни органи във връзка  с  тази дейност.  Но не  е  предвидено  в 
учрежденския архив да бъдат обхванати протоколите с резултатите 
след  изборите,  от  съответните  избори  от  районни,  общински 
избирателни  комисии,  секционни  избирателни  комисии,  както  и 
секционните избирателни комисии в чужбина. 

Във  връзка  с  това  аз  ви  предлагам  да  вземем  решение  по 
обхвата на учрежденския архив и в зависимост от това решение на 
Централната избирателна комисия, вече ще имаме нагласата или да 
се обсъдят самите вътрешните правила, или да бъдат допълнени. 

Предлагам  така  както  в  чл.  2,  ал.  2  се  предвижда, 
учрежденският  архив  в  ал.  2,  както  е  предвидено:  Да  не  се 
съхраняват  документи,  свързани  с  произвеждането  на  различни 
видове избори и национални референдуми – всъщност тази редакция 
да бъде трансформирана, че тези документи са част от учрежденския 
архив.  Пак  казвам,  че  учрежденският  архив  следва  да  обхваща 
всички  документи,  които  са  създадени  в  хода  на  работата  на 
Централната  избирателна  комисия  и  нейната  администрация, 
разбира се, както и документите постъпили във връзка с дейността 
на Централната избирателна комисия от външни органи. 

Ако направим една съпоставка и с общинските учрежденски 
архиви, за които имаме информация, а тя е публично достъпна на 
техните официални страници,  ще видим, че и в учрежденския архив 
са  обхванати  документите  на  общинските  избирателни  комисии, 
включително и протоколите с изборните резултати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест, ако правилно съм разбрал 

колегата Солакова, в чл. 2, ал. 2 ще бъде изменена, т.е. в нея ще се 
включват и документите, свързани с произвеждането на различните 
видове избори като част от учрежденския архив? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ако  ние 
приемем това предложение, разбира се, всички последващи правила 
трябва да се разгледат и във връзка с разширяването на този обхват. 
(Реплики.)

Заповядайте, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  мисля,  че  не  е  много 

редно да прехвърляме изборната документация към учрежденската 
документация.  Това  не  е  документация,  която  ние  сме  създали  в 
нашето  учреждение.  Тя  и  затова  се  казва  изборна  документация. 
Разбирам  там  да  бъдат  прехвърлени  протоколите   от  приемането 
примерно  на  изборните  резултати  и  т.н.,  но  самите  изборни 
протоколи и другите неща, които идват при нас ми се струва, че е 
излишно затормозяване на документацията. Тя е съвсем специфична 
документация  и  има  име  –  изборна  документация,  а  не  е 
учрежденска,  защото  де  факто  ние  нямаме  никакъв  принос  в 
създаването на тази документация. Ние просто я събираме при нас. 

Това  е  моето  мнение,  но  в  края  на  краищата  както  реши 
Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, други?
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  този  предложен 

обхват на вътрешните правила. 
Режим на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина 
Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  
Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2  (Емануил 
Христов, Румяна Стоева-Сидерова).  

Предложението се приема. 
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Отрицателен вот. 
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Колеги,  аз  изцяло  поддържам  становището  на  колегата 
Христов и считам, че не може тези книжа, които са по специалния 
ред  на  Изборния  кодекс,  да  бъдат  така  лесно  включвани  в 
учрежденския архив и в  същите режими,  след като там има друг 
специален режим за съхраняване на изборните книжа, други срокове 
за архивирането им и други норми действат в дадения случай. 

Объркват  се  понятия  като  се  натоварва  понятието 
„учрежденски  архив“  на  Централната  избирателна  комисия,  с 
прекомерно количество документация, която не е плод на нейната 
административна дейност - административна и на администрацията 
на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, след като решихме този въпрос, правилата ще се прегледат с 
оглед току-що взетото решение и ще може за следващо заседание да 
влезе в залата. 

Имате ли да допълните? – Заповядайте. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  вътрешните  правила  ще  бъдат 

допълнени  в  изпълнение  на  решението  на  Централната  избирателна 
комисия и като се има предвид, че документи по Изборния кодекс са 
и решенията на Централната избирателна комисия, и протоколите, 
които с този проект са част от учрежденския архив, а също са по 
режима на Изборния кодекс, е добре те да вървят заедно с проекта 
на номенклатура, за да може да става ясно какви видове документи 
има  в  Централната  избирателна  комисия  и  как  ще  ги 
класифицираме. И когато бъдат готови, те да бъдат представени за 
обсъждане в Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ще 
очакваме и номенклатурите заедно с проекта на вътрешни правила. 

Колеги,  с  това  приключваме  за  днес  точка  втора  и 
продължаваме с т. 2.а. 

2.а. Отчитане на обработените резултати от ЧМИ. 
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Заповядайте, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 
Колеги, както знаете, за всеки частичен избор преброителят 

се  отчита  пред  Централната  избирателна  комисия  за  извършената 
работа по преброяване и отчитане на резултатите. Тъй като имаме 
сключен договор от 22 февруари 2016 г. – той е нещо като рамков 
договор,  с  който  се  определят  централно  цените,  сроковете, 
задълженията  на  отделните  страни,  и  на  базата  на  този  договор 
преброителят сключва отделно договори със съответните  общини, 
където се намират общинските избирателни комисии, за обработка 
на резултатите. 

Знаете,  че  на  14  октомври  2018  г.  бяха  произведени  три 
частични избора за кметове на кметства, а на 21 октомври 2018 г. 
отделно имаше и втори тур в ОИК – Главиница, за кмет на кметство 
Суходол, във връзка с това  „Информационно обслужване“ АД ни е 
изпратило писмо с вх. № ЧМИ-00-36 от 25.10.2018 г. – пристигна 
малко  преди  заседанието,  с  приложени  приемо-предавателни 
протоколи  за  извършената  дейност.  Те  са  еднакви  с  разлика  кои 
касаят  първи  тур,  кои  –  втори  тур  и  за  съответните  общински 
избирателни комисии. 

Приемо-предавателните протоколи са в три екземпляра, тъй 
като единият е за  Централната избирателна комисия, другият – за 
преброителя,  а  третият  –  за  съответната  община,  за  която  е 
извършена  обработката  на  резултатите.  Протоколите  са  в  моята 
папка във вътрешната мрежа и се посочва, че дейностите, които е 
било необходимо да бъдат извършени съответно на първи и на втори 
тур,  са  извършени  в  договореното  качество  в  пълния  обхват  и 
срокове  и  че  Централната  избирателна  комисия  приема  без 
забележки и възражения извършената работа. 

Знаете, че това е така. Ние отчетохме вече за първия и втория 
тур резултатите. Те вече са качени на сайта на ЦИК и на страниците 
на общинските избирателни комисии, затова предлагам Централната 
избирателна  комисия  да  вземе  решение  да  упълномощим 
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председателя и секретаря на Централната избирателна комисия да 
подпишат  приемо-предавателните  протоколи  и  да  върнем 
съответните екземпляри на този, който е обработвал информацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка 
трета от дневния ред: 

3. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Иванова – заповядайте. 
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с писмо с 

наш вх. № ЦИК-00-681/1 от 24 октомври 2018  г.  от директора на 
ТД  на  НАП  –  Пловдив,  в  което  писмо  същият  за  пореден  път, 
въпреки  че  не  е  изискана  такава  информация,  ни  уведомява,  че 
изисканата  информация  вече  е  предоставена,  тя  наистина  е 
предоставена  неколкократно  вече  в  Централната  избирателна 
комисия. По погрешка към това писмо са прикачени документи за 
физическо лице, което няма нищо общо с делото. 

Поради това съм подготвила един проект за писмо, който е 
качен в моята папка във вътрешната мрежа, същите документи да 
бъдат върнати на директора на ТД на НАП – Пловдив. Моля да се 
запознаете с него и да пристъпим към гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното 
предложение. 

Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
Благодаря много, госпожо Иванова. 
Следващ докладчик е госпожа Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа 

докладвам  писмо  от  министъра  на  правосъдието  госпожа  Цецка 
Цачева,  която  ни прилага  Консултационен документ във връзка  с 
проект на закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който е 
одобрен  от  Министерския  съвет  през  2016  г.  и  е  внесен  в  43-то 
Народно събрание. Във връзка с измененията през 2016 г. на Закона 
за  нормативните  актове,  при внесен  проект на  нормативен  акт  се 
извършва оценка на въздействието на нормативния акт, когато това е 
предвидено в закон, като обхватът и методологията за извършване 
на оценка на въздействието се определят с наредба на Министерския 
съвет. И съгласно тази наредба се извършва обществена консултация 
и  се  изготвя  този  консултационен  документ по  образец,  съгласно 
наредбата, който се изпраща на всички заинтересовани организации 
във  връзка  с  това,  че  законът  касае  изменение  на  много  други 
нормативни актове. 

И съгласно този документи, който е приложен, се вижда, че 
Изборният кодекс е сред нормативните актове, които са свързани с 
този закон. Целта на тази консултация, както казах, е да се поканят 
всички  заинтересовани  физически  и  юридически  лица,  които  да 
дадат предложения и коментари по законопроекта. Най-общо с този 
нов  закон  се  предлага  промяна  в  отношението  към  хората  с 
увреждания  и  по-конкретно  са  описани  предпоставките  за 
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придобиване  на  дееспособност,  както  и  се  предвиждат  нови 
институции  като  мерки  за  подкрепа  и  по-специално  подкрепено 
вземане  на  решение.  Като  законопроектът  е  отговор  и  на 
изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания. 

Към този документ са приложени 10 въпроса, на които ние 
следва да обърнем внимание. И аз считам, че нас по-скоро ни касае 
т. 2 от този въпросник с оглед разпоредбата на чл. 42, ал. 1 и чл. 65, 
ал. 1 от Конституцията на Република България, както и Изборният 
кодекс – разпоредбите, касаещи  активното и пасивното избирателно 
право, според което лицата, поставени под запрещение, не могат да 
бъдат  избирани  или  да  избират  –  дали  това  е  конституционно 
допустимо лицата с психическа и интелектуална недостатъчност, в 
т.ч. и тези със сериозни затруднения по смисъла на чл. 5, ал. 2 от 
законопроекта (имаме линк към него), да се ползват от активното и 
пасивното избирателно право. 

Срокът, в който трябва да вземем становище, е едномесечен и 
той тече от 22 октомври до 22 ноември 2018  г. (Реплики.)

Да, въпросите всъщност са от стр. 7. Те са десет въпроса. 
Предлагам да се запознаем със законопроекта и на работно 

заседание да обсъдим какво становище и мнение ще вземем по този 
законопроект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 
благодаря,  госпожо Бойкинова,  за  обстойния доклад.  Към днешна 
дата за сведение и запознаване. 

Заповядайте,  госпожо  Солакова.  Вие  сте  следващият 
докладчик. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-200 
от 25.10.2018 г. Това е докладна записка от госпожа Манолова – директор 
на  Дирекция  „Администрация“,  относно  извършване  на  промяна  по 
бюджета  на  Централната  избирателна  комисия  за  2018  г.  и 
уведомяване на министъра на финансите. 

Във  връзка  с  одобрени  възнаграждения  за  общинските 
избирателни комисии за изплащане на възнаграждения за заседания 
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или дежурства, се предлага да бъде извършена корекция, утвърдена 
от  председателя  на  Централната  избирателна  комисия,  като  става 
въпрос за трансфер на обща сума 6787,04 лв. Общините са посочени 
– виждате формата за утвърждаване на корекцията в бюджета, така 
както са гласувани от Централната избирателна комисия в периода. 
И е  подготвено писмо до министъра на финансите,  с  което да  го 
уведомим  за  извършената  корекция  по  бюджета  на  Централната 
избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – 
няма.  

Предложението се приема. 
Моля, продължете. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги,  следващата  докладна  записка  с 

вх. № ЦИК-09-199 от днешна дата, е относно сторниране на обороти по 
сметката  на  Централната  избирателна  комисия  във  връзка  с 
възстановени  разходи  –  виждате  ги  в  справката,  изготвена  от 
главния  счетоводител,  приложение  към  докладната  записка  на 
госпожа Манолова. 

Това е във връзка с изпълнението на проекта и съвместната 
работа с  Държавна агенция „Електронно управление“. Предлага се 
да  изпратим  писмо  до  Министерството  на  финансите,  Дирекция 
„Държавно  съкровище“,  за  сторниране  на  средства  в  размер  на 
2622,90 лв., получени трансфери по този проект през 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 
предложение. 

Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.  

Предложението се приема.  
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна записка с 

вх.  №  ЦИК-09-194/1  от  25.10.2018  г.  Госпожа  Манолова  представя 
информация  и  прави  предложение  във  връзка  с  получените  оферти  за 
закупуване  на  стелажи.  Аз  ви  докладвам  докладната  записка  за 
запознаване на този етап. Не предлагам днес да вземем решение. 

Във  връзка  с  едно  наше  уточнение  на  работна  група,  ви 
представям на вниманието фактура с вх. № ЦИК-99-284 от 23.10.2018 г. 
Колеги, за последващо одобрение е тази представена фактура, тъй като 
имахме  решение  и  възложихме  да  се  изиска  оферта  и  да  се  закупи 
телефон за нуждите на Централната избирателна комисия. 

Моля за последващо одобрение.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, отново за последващо одобрение. 
Докладвах  и  на  предишното  заседание  една  молба,  получена  по 
електронната поща в Централната избирателна комисия. Става въпрос 
за искане от една организация – „Стърлинг Талент Солюшънс“ за 
лице,  което е  одобрено за  работа  в  компанията,  относно – така е 
написано и аз така го цитирам – трудово правоотношение. 

Знаете,  че  възложихме  на  администрацията  да  извърши 
проверка  в  Централната  избирателна  комисия  по  информацията, 
която се съхранява, за Димитър Николаев Начев. Тъй като в базата 
данни нямаше такива данни, разбрахме, че не става дума за сключен 
граждански договор със сътрудник, поради което вчера поискахме 
да направят уточнение за какво става дума. 

Получи се писмо отново по електронната поща с вх. № ЦИК-
07-168/2  от  24.10.2018  г.  Стана  ясно,  че  през  м.  октомври  на 
парламентарните избори през 2014 г. това лице е било председател 
на  секционна  избирателна  комисия  в  37-ма  секция  в  Глазгоу  – 
Великобритания.  С решение на  Централната  избирателна комисия 
той е назначен и тъй като се бяха обадили отново с молба бързо да 
отговорим,  явно  е  важно  за  лицето,  за  позицията  за  която  е 
кандидатствало,  затова с вчерашна дата и с изх. № ЦИК-07-173 – 
писмото е публикувано във вътрешната мрежа, изпратихме писмо. 
Със съдействието на Екатерина Благоева бързо беше преведено. 

Изпратихме писмо с уведомлението, че с Решение № 1099-
НС от 27 септември 2014  г.  на  ЦИК Димитър Николаев Начев  е 
назначен  за  председател  на  секционна  избирателна  комисия  в 
Глазгоу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, моля за последващо одобрение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  в  папка  „Покани“  моля  да  се 

запознаете с поканите за семинари и за обучения. 
Само  да  ви  информирам,  че  в  папка  „Граждански  договори  – 

служители на Народно събрание и стенографи“ има попълнение. Госпожа 
Манолова е представила справка и за други звена в администрацията на 
Народното  събрание  или  сградата,  в  която  се  помещаваме  и  ние  и  от 
които  получаваме  съответното  съдействие  и  подпомагане:  „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ и НСО като охрана. Включително 
има  и  информация  във  връзка  с  извършени  дейности  от  служител  от 
Народното събрание. Тази папка с предложенията на госпожа Манолова 
за сключване на граждански договори е предмет на работно обсъждане в 
работната група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, за да изчерпим точката от дневния ред, заповядайте, госпожо 
Стефанова. 

4. Разни.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, във връзка с предстояща командировка в 

Република  Казахстан  и  взето  решение  на  комисията 
командировъчните разходи на един от участниците да са за сметка 
на ЦИК, е постъпило писмо с вх. № ЦИК-07-190-10 от 25.10. т.г. от 
ЦИК – Казахстан,  с  посочен  хотел за  престой на  организаторите, 
чиято цена на нощувката надвишава посочения допустим разход по 
Наредбата  за  служебните  командировки  и  специализациите  в 
чужбина. Съгласно наредбата, чл. 17, ал. 2 допуска ръководителите 
на  предприятия  и  ведомства  да  определят  различен  размер  на 
квартирни  пари,  допустим  до  двойния  размер,  определен  в 
Приложение № 2, за което моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги? 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – 1 (Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
Заповядайте, за следващ доклад. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

проведена процедура за подбор за заемане на длъжността „главен 
специалист-домакин“, е публикувана документация на официалната 
страница  на  ЦИК  –  протокол  и  съобщение.  При  спазване  на 
изискванията  на  Закона за  защита  на  личните  данни и  Регламент 
(ЕС) 2016/679, личните данни на кандидатите се съхраняват в ЦИК 
само за нуждите на процедурата за подбор за заемане на вакантната 
длъжност и след приключването на процедурата личните данни на 
кандидатите се обезличават на интернет страницата на Централната 
избирателна комисия. 

Уведомявам ви, че ще бъдат заличени личните данни, които 
са били публикувани на официалната страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, позволете ми преди почивката още един въпрос – два 

мои доклада. 
Първият  доклад,  колеги,  е  във  вътрешната  мрежа  в  моята 

папка. С вх. № ЦИК-07-174 от 24.10.2018  г. господин Камат, към 
когото се обърнахме във връзка със срещата с фейсбук, ни препраща 
към лицето,  което отговаря  за  нас.  Това е  Аника Гейзел,  с  която 
госпожа Жекова ще осъществи връзка с оглед предстоящата среща. 

Колеги, това ви го докладвам за сведение. 
В допълнение, колеги, ви моля за две протоколни решения, а 

те са следните: 

18



Тъй  като  госпожа  Солакова  отсъства  утре  по  обективни 
причини,  функциите  за  секретар  утре  да  бъдат  изпълнявани  от 
госпожа Грозева. И тъй като аз отсъствам по обективни причини в 
понеделник,  вторник  и  сряда  включително,  функциите  за 
председател в понеделник да бъдат изпълнявани от госпожа Грозева, 
а във вторник и сряда – от госпожа Сидерова. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. …
Уважаеми  колеги,  машинката  отново  не  отрази  глас.  Най-

лесно е да гласуваме с вдигане на ръка за прегласуване. 
Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, с това давам  40-минутна работна почивка 

по  работни  групи  със  следващи  въпроси.  След  40  минути 
продължаваме заседанието. 

(След работното заседание.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, приключиха работните ни обсъждания по работни групи! В 
залата сме 18 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 
необходимия кворум. Продължаваме днешното заседание. 

4. Разни. 
Първи докладчик е госпожа Стефанова – заповядайте. 
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КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Уважаеми  колеги,  връщам  на 
доклад докладна записка с вх. №  ЦИК-09-159 от 10 август 2018 г. от 
госпожа  Красимира  Манолова,  с  предложение  за  разглеждане  и 
одобрение на проект за Вътрешни правила за финансово управление 
и  контрол  на  Централната  избирателна  комисия,  възложени  за 
разработване и изготвяне от финансовия контрольор на ЦИК. 

Колеги,  в  моята  папка  е  публикуван  проект  с  нанесени 
корекции на Вътрешните правила. Докладвам го за запознаване и за 
сведение.  Отново  за  работа  до  следващата  седмица,  следващия 
вторник за обсъждане и връщане на доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Допълнете, госпожа Стефанова. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  предложенията и допълненията 

да  се  изпращат  на  финансовия  контрольор.  Правилата  ще  бъдат 
предоставени и на юрисконсултите за мнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  и 
уважаеми колеги, нека да определим лице от юрисконсултите, към 
което  и  ние  да  подаваме  своите  бележки.  Може  би  госпожа 
Радославова? - Колеги, до следващия вторник. 

Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
Колеги, аз направих моите доклади. 
Сега давам думата на госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  първо  само  за 

прецизност да кажа за протокола входящия номер на фактурата за 
телефона – вх. № ЦИК-99-284 от 23.10.2018 г. 
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На  следващо  място  в  работната  група  обсъдихме 
предложението за сключване на граждански договор със служители 
от  администрацията  на  Народното  събрание,  стенографите  за 
съответните дейности,  звената  „Пожарна безопасност и защита на 
населението“, както и от Охраната в сградата, в която Централната 
избирателна комисия осъществява дейността си. Във връзка с това 
сме получили и предложения от ръководители на звена в Народното 
събрание в началото на м. октомври. 

Виждате, госпожа Манолова е изготвила обобщен списък на 
служителите от Народното събрание, стенографите, двете звена, за 
които  стана  въпрос  и  за  които  се  предлага  да  има  награди. 
Предложено е сключване на граждански договори за изпълнението 
на  дейностите,  които  са  отразени  от  една  страна  в  писмата  на 
ръководителите на звена в Народното събрание, а от друга страна, 
съобразно регистъра, в който ще се вписват и са вписвани случаи, в 
които сме получавали подпомагане. 

Във връзка с това е важно да спомена, че има и справка за 
налични средства по бюджета на Централната избирателна комисия 
към  22.10.2018  г.,  изготвена  от  главния  счетоводител  госпожа 
Младенова.  Включително  и  справка  за  касовото  изпълнение  на 
бюджета към  22.10.2018  г. Изготвени са проектите на граждански 
договори, които са публикувани във вътрешната мрежа. 

Ако нямате нищо против, с оглед на извършеното обсъждане 
по време на работната група, анблок да гласуваме сключването на 
граждански  договори  и  изплащането  на  награди  така  както  са 
представени по списък служителите от отделните звена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, не виждам коментари. 
Подлагам на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
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Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Във  връзка  с  решението  на 

Централната  избирателна  комисия  за  възлагане  на  определени 
дейности на госпожа Ирина Колева и с оглед на необходимостта от 
изготвяне на номенклатура, правила за прилагане на номенклатура и 
въвеждане  в  експлоатация,  да  се прецени дали не  следва да  бъде 
актуализиран проектът на договор, тъй като той  към момента все 
още  не  е  сключен  и  тогава  да  се  представи  на  вниманието  на 
Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
И последен докладчик е господин Чаушев. 
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

реализирането на наше взето решение за изработване на логотип на 
Централната  избирателна  комисия,  предлагам  да  се  изпратят  две 
писма до Съюза  на българските  художници и до Художествената 
академия  за  среща  по  отношение  на  обсъждане  на  визията  и 
изискванията за изработката на този логотип, въз основа на основни 
параметри  за  визията,  която  по  принцип  искаме,  и  съответно 
предприемане на организационни форми за обявяване на конкурс и 
реализиране  на  логотипа на  Централната  избирателна  комисия до 
края на годината – направо до 20 декември 2018  г. да имаме нов 
графичен знак за ЦИК. 

Предлагам да се изпрати писмо и евентуално да предложим 
насрочване  на  среща  за  петък  следващата  седмица  –  2  ноември 
2018 г., от 11,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
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Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 
Свиквам  следващото  заседание  на  30  октомври  2018  г., 

вторник, в 10,30 ч. 
Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева  
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