ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 685
На 6 ноември 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Бюлетин за нови частични избори.
Докладва: Емануил Христов
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Иванка Грозева
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Мария Бойкинова, Емануил Христов
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Таня Цанева,
Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова
5. Разни.
Докладват: Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
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Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня
Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев и Ивайло Ивков.
Заседанието бе открито в 12,15 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание
със закъснение, колеги, тъй като от 10,30 ч. до този момент
разглеждахме работно в работна група едни важни Вътрешни
правила на Комисията. Аз благодаря на всички за добре свършената
до този момент работа. Ще продължим и на следващото заседание.
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на дневен
ред:
1. Бюлетин за нови частични избори – докладчик господин
Христов.
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения – докладчик госпожа Грозева.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК – докладчици госпожа Бойкинова и господин Христов.
4. Доклади по писма с докладчици: госпожа Ганчева, госпожа
Цанева, госпожа Солакова.
5. Разни – докладчици госпожа Ганчева, госпожа Стефанова и
аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения дневен ред? Заповядайте, господин Арнаудов.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в точка четвърта – доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Арнаудов. Други предложения? Заповядайте, господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Чаушев. Други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Благодаря. Уважаеми колеги, дневният ред е приет.
Преди да преминем към точка първа от дневния ред бих
искала да ви информирам, че по обективни причини от днешното
заседание отсъстват господин Пенев и господин Ивков. Другите
колеги, които не са в залата в момента, са налични тук, но
изпълняват служебни ангажименти извън залата.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Заповядайте, господин Христов.
Точка 1. Бюлетин за нови частични избори.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, както знаете, на 14 и 21 октомври бяха проведени съответно
първи и втори тур на последните частични избори. Както знаете,
съгласно Изборния кодекс това бяха последните възможни частични
избори. Има възможност до 2019 г. да бъдат проведени само
евентуално нови избори, при положение че бъде създадена нова
община или някаква нова структура, което засега не е обявено.
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Моето предложение е да използваме сега затишието, което
има при нас, и да се захванем със създаването на Бюлетина за новите
частични избори, които са проведени от 2 ноември 2015 г. (тъй като
на 1 ноември завърши вторият тур от местните избори) до
настоящия момент, който беше фактически на 21 октомври. Все пак
се изисква време и мисля, че имаме и съответно финансов ресурс от
тази година и бихме могли да го използваме. Става въпрос за
сравнително малка сума. Ще кажа само за сведение, че при
предходния Бюлетин, който беше за периода 2012 - 2014 г.,
издаването на Бюлетина струваше 4900 лв. без ДДС. Сега обемът е
малко по-голям, тогава ставаше въпрос за 92 избора, а сега са 96
(може да видите таблицата във вътрешната мрежа), така че вероятно
може би с максимум около хиляда лева ще бъде увеличението, тъй
като обемът е по-голям, а има и четири години разлика.
Предлагам, както постъпихме и предния път, да изпратим
писмо до нашия преброител „Информационно обслужване”.
Писмото не е качено, но тъй като е кратко, ще ви го прочета.
Писмото, което смятам да изпратим, е следното:
„До изпълнителния директор на „Информационно
обслужване” АД господин Ивайло Филипов
Уважаеми господин Филипов,
Във връзка с изтичането на срока за провеждане на нови
частични избори за общински съветници и кметове в периода между
общите местни избори е необходимо Централната избирателна
комисия да издаде Бюлетин с резултатите от тях за периода от
2 ноември 2015 г. до 21 октомври 2018 г.”
Предлагам необходимото количество от Бюлетина да е така
както беше предния път, но може да го коментираме. Това са
250 броя, като 100 броя от тях да бъдат с твърди корици и 150 с меки
корици. Следва да има и съответния брой оптически носители към
всеки Бюлетин.
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Срокът за отпечатване е до 40 дни, но е добре да го
съобразим с приключване на финансовата година, примерно
18 декември.
„Молим спешно да изготвите и да ни предложите оферта за
отпечатване на Бюлетина в посочения тираж и срок.”
Това да бъде писмото и след отговора ще преценим, ако
нямате нищо против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уточняващ въпрос: за какво са ни
Бюлетини с твърди корици за частичните избори?
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Винаги правим около 100-150 бр., но
тъй като тук са 250 бр., да има 100 броя с твърди корици, които са за
библиотеките и да останат екземпляри за нас за по-добро
съхранение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение от
господин Христов.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка втора.
Заповядайте, госпожо Грозева.
Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моята папка от днешна дата е качен проект за
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решение относно искане за отваряне на запечатано помещение.
Искането е с вх. № ЦИК-14-36 от 1 ноември 2018 г., подписано е от
областния управител на Софийска област Илия Тодоров, във връзка
с предоставяне на Държавна агенция „Архиви” на изборни книжа и
материали от изборите, които са провеждани, а именно: избори за
народни представители от народни представители на 12 май 2013 г.,
д от произведените изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 11 и 18 ноември 2001 г., от изборите за народни
представители на 19 април 1997 г., от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 27 октомври 1996 г. и 3 ноември
1996 г. и от изборите за народни представители на 18 декември
1994 година.
Колеги, това са стари изборни книжа и материали. Искането е
отправено във връзка с освобождаване на помещение за предстоящи
избори. Моля да разрешим отварянето на запечатаното помещение
във връзка с архивирането и унищожаването на неценните книжа и
материали от изборите, които току-що ви прочетох, при спазване на
наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5144-НС/ПВР.
Продължете, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-14-37
от 5 ноември 2018 г. по електронната поща е постъпило искане от
Общинската избирателна комисия – Чавдар, което е подписано от
председател и заместник-председател. Искат във връзка с
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предстоящо заседание на Общинската избирателна комисия на
6 ноември 2018 г. да им бъде разрешен достъп до архива на
комисията. Заседанието трябва да се проведе днес. Аз установих
контакт с председателя, който ми обясни, че става въпрос за
предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник,
който е назначен на трудов договор в община Чавдар. Съгласно чл.
30, ал. 4, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация следва да бъдат предсрочно прекратени
пълномощията на този общински съветник.
Разговарях с председателя, но до настоящия момент не съм
получила писмо, в което да уточнят какво има в помещението, до
което искат да им дадем достъп, за да извадят печата на Общинската
избирателна комисия, който ще им бъде необходим на заседанието
на 6 ноември. До този момент не са имали заседания през мандата
си. На въпроса, който зададох, госпожата каза, че се намират в
запечатан шкаф. Кажете какво да правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Община Чавдар е от малките общини
на територията на Софийска област. Всичко там е в едно помещение.
Нека да им отворим помещението, те днес трябва да прекратят
пълномощията на общински съветник, който започва държавна или
общинска работа. Знаем го от контакти с председателя на комисията,
който във вчерашния ден ми се обади три пъти. Казах им, че трябва
да поискат да отворят помещението, за да вземат печата. Защото
всичко е архивирано и предадено в помещението, в което се
съхраняват изборните книжа и материали. Комисията днес ще
заседава и не може да подпечата нито решението, нито искането до
нас, ако не им разрешим да отворят помещението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в такъв случай ви
предлагам да разрешим достъпа до запечатаното помещение,
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находящо се в сградата на община Чавдар, в което се намират
изборните книжа и материали, с цел изваждане на печата на
Общинската избирателна комисия – Чавдар, във връзка с
предстоящото й заседание, както и съответно регистрите, които ще
им бъдат необходими във връзка с провеждането на настоящото
заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Георги Баханов).
Благодаря.
Уважаеми колеги, това е Решение № 5145.
Колеги, с това изчерпихме точка втора. Преминаваме към
точка трета – Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения. Първи докладчик е госпожа Бойкинова.
Заповядайте.
Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, постъпило е искане от
Общинската избирателна комисия – Стражица, за изплащане на едно
дежурство и едно заседание. Дежурството е проведено на
26 октомври 2018 г. от председател и двама членове и то е във
връзка с постъпило писмо от председателя на Общинския съвет –
Стражица, към което е приложено заявление от кмета на кметство
Кесарево, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му
като кмет на това кметство. Поради което на 30 октомври се е
провело заседание на Общинската избирателна комисия, на което са
присъствали председател, заместник-председател, секретар и
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8 членове. На заседанието са прекратили предсрочно пълномощията
на кмета на кметството.
Към преписката има приложен контролен лист за
предварителен контрол и счетоводна справка.
Предлагам ви да гласуваме изплащане на едно дежурство и
едно заседание на Общинската избирателна комисия – Стражица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Бойкинова.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева); против – 1 (Росица Матева).
Благодаря.
Следващ докладчик е господин Христов. Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви. Колеги, с писмо вх.
№ МИ-27-142 от 2 ноември 2018 г. сме получили искане от
Общинската избирателна комисия – Търговище. Това по-точно са
комплект от искания от Общинската избирателна комисия –
Търговище, придружени със съответните справки и протоколи от
заседания. Тук нещата са малко особени, затова ще дам малко
повече пояснение.
Става въпрос за пет дежурства и пет заседания, проведени в
рамките на около 25 дни.
На 9 октомври е проведено дежурство от заместникпредседател и секретар във връзка с подготовка на заседанието на
следващия ден на 10 октомври, на което са присъствали: заместникпредседател, секретар и 6 членове. Заседанието е било във връзка
със замяната на починал общински съветник със следващия
общински съветник в листата.
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Шест дни по-късно обаче, на 16 октомври, отново има
дежурство от заместник-председател и член и на 18 октомври има
заседание на комисията, на което са присъствали заместникпредседател и 7 членове на комисията. Заседанието отново е във
връзка със замяна на общински съветник, тъй като този, който е бил
избран шест дни по-рано, също е починал и е бил заместен от
следващия в листата.
На 23 октомври има дежурство от заместник-председател и
член и на 24 октомври има заседание, на което са присъствали
заместник-председател, секретар и 7 члена. Това заседание е във
връзка с това, че третият по ред избран общински съветник е подал
оставка и на негово място е избран следващият в листата.
Само два дни п-късно, на 26 октомври, има отново дежурство
от заместник-председател и на 29 октомври има заседание, което е
свързано отново със смъртта на общинския съветник, който е бил
избран два дни преди това. Вероятно там има някаква трагедия.
И на 31 октомври и на 1 ноември има дежурство и заседание
за избиране на петия общински съветник.
На всяко заседание освобождават единия и избират другия,
няма дублиране. Затова предлагам да заплатим исканото
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред –
Доклади по писма. Първи докладчик е госпожа Ганчева.
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Точка 4. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-07-176/1 от 5 ноември 2018 г. Това е превод на преписка с
вх. № ЦИК-07-176 от 30 октомври 2018 г. Това всъщност
представлява доклад на организацията „Наблюдение на расизма и
ислямофобията”. Организацията „Наблюдение на расизма и
ислямофобията” е френска неправителствена организация със
седалище в Лион и адресът на управление е гр. Страсбург.
Организацията работи с експерти адвокати, за да се бори срещу
ислямофобията и расизма във франкофонските държави. Сочи се как
е създадена организацията и че е изготвяла тримесечни и годишни
доклади с цел те да бъдат представени на компетентните органи.
Приложено са изпратили годишен доклад за 2017 г. и 2018 г.
Резолюцията на госпожа Сидерова, която тогава е била „за
председател”, е за превод и за качване във вътрешната мрежа. Само
че от деловодството ме уведомиха, че още не е дадено за превод.
Колеги, става въпрос за доклад, който е 53 страници и е на
френски език. Да решим предвид темата дали да се превежда или не.
Аз принципно считам, че имаме възможност да го преведем, така че
нека да го преведем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
възразяваме ли? Не. Ще го преведем.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад преписка
с вх. № ЦИК-00-700 от 30 октомври 2018 г. Тази преписка касае
организацията на криптирания обмен и конкретни предложения във
връзка с процеса по обмен между страните членки и дейностите,
които се извършват от контактните точки на страните членки.
Доколкото разбирам от преписката, тя е докладвана на заседание на
1 ноември 2018 г. за сведение и запознаване на членовете на ЦИК и
за обсъждане на работно заседание.
Моето предложение като докладчик е във връзка с Работна
група „Изборни въпроси” и във връзка със срещите, които бяха
проведени в Централната избирателна комисия с „ГРАО”, с
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„Информационно обслужване” по този повод, за улеснение на
членовете аз съм събрала всички протоколи от срещи, включително
и от работни и от доклади на заседания, да възложим на
администрацията да ги изпрати ведно с конкретните предложения,
на специалистите от „Информационно обслужване”. И, госпожо
председател, евентуално за четвъртък за работно обсъждане, за да
видим нашето отношение по тези предложения и в случай на
необходимост да поканим специалистите, които са изготвили
конкретните предложения.
Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, приемам за работно обсъждане в четвъртък преди
заседанието ни.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЕП-03-3 от
5 ноември 2018 г. Това е писмо от заместник-министър председателя
господин Дончев и е относно провеждане на избори за Европейски
парламент през 2019 г. Сочи се, че през 2019 г. в рамките на
Европейския съюз предстои провеждането на избори за Европейски
парламент. Европейската комисия призовава органите на държавите
членки, отговорни и имащи отношение към изборния процес, да
координират действията си, да си сътрудничат и да обменят
информация с цел идентифициране и превенция на потенциални
рискове.
В тази връзка в Република България следва да се осъществи
координация между Централната избирателна комисия, Комисията
за защита на личните данни, Държавната агенция „Електронно
управление” и др., както и правоприлагащи органи. Имайки се
предвид мащабът и споделените отговорности между множеството
институции, положителните резултати ще бъдат постигнати чрез
съвместна работа на всички заинтересувани страни, като с цел
проверка и повишаване нивото на готовност на институциите за
провеждане на предстоящите през 2019 г. избори за Европейски
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парламент, както и подобряване сътрудничеството се предвижда
през м. февруари-март 2019 г. организиране на национално кибер
обучение. То ще бъде насочено към мобилизиране и координиране
на усилията на административните и други държавни органи, научни
среди и частния сектор за повишаване на киберсигурността при
подготовката и провеждането на изборите през 2019 г. Ще се
отработят
въпроси
по
практическо
координиране
на
сътрудничеството
между
националните
органи,
имащи
компетентности по различни аспекти на киберсигурността и в хода
на изборния процес ще се симулира обстановка, в която участниците
да разрешават задачи, които биха изпълнявали в реална среда, във
връзка с което за планиране и подготовка на обучението ще бъде
създадена нарочна работна група.
С оглед на изложението молят в срок до 7 ноември 2018 г. да
се определи представител на Централната избирателна комисия за
участие в работната група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, срокът е утре, затова днес трябва да вземем това решение.
Уважаеми колеги, предлагам представителите от страна на
Централната избирателна комисия да бъдат двама и предлагам това
да бъдат колегата Ганчева и колегата Матева.
Колеги, режим на гласуване.
Уважаеми колеги, налага се да прегласуваме, тъй като при
нас се гласува поименно, а резултатът от гласуването показва, че
едно име не е отчетено. Прегласуваме.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, накратко ще ви запозная
с предварителния доклад на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа във връзка с наблюдение на
президентските избори в Грузия. Получили сме този материал с вх.
№ ЦИК-07-01-80, както и преводът е в папката с моите инициали,
ако някой проявява интерес към целия доклад.
Прави ми впечатление, че за разлика от предишни избори
този доклад е доста критичен за проведените президентски избори в
Грузия, като се казва, че има случаи на злоупотреба с държавни
ресурси, че има дисбаланс в даренията и прекомерно високите
лимити на разходите, че са изразходвани големи суми в кампанията
и то в страна, която е с висока степен на бедност.
В доклада се цитира също, че са регистрирани значителен
брой случаи, в които се злоупотребява със служебно положение и се
ползва публичен ресурс, че са събирани лични данни на
избирателите и е упражняван натиск в изборния ден.
Преди да продължа, един любопитен щрих. Това са
последните преки президентски избори в Грузия, тъй като
конституцията е променена и от 2024 г. изборите вече ще бъдат
непреки.
На фона на тези критики има положителна оценка за
дейността на Централната избирателна комисия на Грузия, която,
казват, че значително е подобрила методологията си, че извършва
обучението чрез информативни и интерактивни и включващи
практически упражнения по процедурите за гласуване методи.
Другото, което е интересно в този доклад, е по отношение на
финансирането. Законът предвижда както частно, така и публично
финансиране, но се казва, че докато паричните и непаричните
дарения са добре регулирани и подлежат на стриктни изисквания за
отчитане, процесът за получаване на заеми и последващо отчитане
на тези средства няма достатъчно гаранции и не е в съгласие с
международните практики.
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И последното, което ще кажа, е за жалбите и възраженията. В
доклада се казва, че правната рамка за жалбите и възраженията
остава сложна и ненужно рестриктивна. Има и допълнителни
пояснения по процедурите на жалбите. Има и чрез съда, има и чрез
председателя на комисията. В доклада е описано и че отнемат много
дълъг период от време – един месец.
Накратко това е, което мога да ви докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ЦИК-02-65 от 1 ноември 2018 г. Писмото е от отдел
„Административно обслужване” от администрацията на Народното
събрание с приложени два броя фактури на обща стойност 89,55 лв.
за изпратени изходящи писма и пратки от Централната избирателна
комисия в периода от 3 октомври до 31 октомври 2018 г. Както
знаете, след получаване на това писмо се прави справка в
деловодството. Такава проверка е извършена, информацията е
подписана от Ваня Стоянова и Екатерина Благоева, съгласувано с
директора на дирекция „Администрация”. Установява се една
разлика в общия брой на изпратените писмо до 50 грама. Съгласно
нашата информация от деловодството това е 60 броя, а не 57,
общият брой съвпада – 63.
Предлагам да се предостави на счетоводството и ако няма
никакви проблеми, да бъдат изплатени тези фактури.
Представям на вниманието ви едно писмо от Министерството
на външните работи, получено по електронната поща, важно
уведомление, с вх. № ЦИК-04-01-81 от 1 ноември 2018 г.
Уведомяват ни, че във връзка с решение на Министерския съвет
относно електронното управление от 1 ноември 2018 г. звено
„Комуникации” на Министерството на външните работи
преустановява изпращането на имейл съобщения с приложена
служебна
кореспонденция,
несъдържаща
класифицирана
информация, от задграничните представителства, адресирана до
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информационните единици. Такава служебна информация,
несъдържаща класифицирана информация, постъпваща от
задграничните представителства, ще бъде изпращана от
Министерството на външните работи чрез тъй наречения СЕОС
обмен – междуведомствения обмен чрез Държавната агенция
„Електронно управление”.
На този етап ви го докладвам за сведение и запознаване, за да
видим дали и доколко касае Централната избирателна комисия.
Колеги, във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-00-710 от
6 ноември 2018 г. е постъпило предложение – по съществото си това
е докладна записка от госпожа Манолова и главния счетоводител в
администрацията на Централната избирателна комисия – с искане за
одобряване на разход. Виждате табличката, тя е изготвена след
уточняване и съобразяване с нуждите на членовете на Централната
избирателна комисия и на служителите в администрацията. На обща
стойност 25054 лв. да се закупят канцеларски материали,
материални запаси с общото родово наименование (виждате как са
посочени по видове). Уточнено е, че в рамките на бюджета на
Централната избирателна комисия разполагаме с такива средства.
След като има такава необходимост, направено е проучване
на необходимостите и на членовете на Централната избирателна
комисия, и на колегите от администрацията, предлагам да одобрим
предложението на госпожа Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Арнаудов.
Заповядайте, господин Арнаудов.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия по електронната поща е постъпило писмо с вх.
№ ЦИК-00-689 от 25 октомври 2018 г. Писмото е от „Арте док” –
агенцията за преводи, с която и в момента имаме сключен договор.
Те молят във връзка с изтеклия договор да им издадем референцияпрепоръка с подпис и печат, като за улеснение предлагат да ни дадат
и готова бланка, която ние може да редактираме.
Моето предложение е да им издадем такава референция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване принципно да решим, че ще издадем
референция.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Следващ докладчик – господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, по електронната поща
с вх. № ЦИК-00-708 от 5 ноември 2018 г. сме получили отговор от
ректора на Националната художествена академия, с който ни
уведомява, че за срещата, която уточнихме, че ще е утре от 14 ч. по
отношение на обсъждане на параметрите на предстоящия конкурс за
логотип на ЦИК, са определени представители от Националната
художествена академия – професори, доценти, 6 човека. Очевидно
има интерес.
Ще присъстват също така и трима представители на Съюза на
българските художници. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моята папка от днешното
заседание ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-706 от 2 ноември
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2018 г. от „Информационно обслужване”. Това е информацията,
която те ни предоставят съгласно споразумението във връзка с
прилагането на Регламента за защита на личните данни. В
изпълнение на чл. 10 от това споразумение след подписването му в
определен срок те ни предоставят информация за начина, по който
се обработват и съхраняват чрез техните информационни системи
личните данни, които се обработват в качеството им на обработващ
лични данни, с които разполага Централната избирателна комисия.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Солакова има думата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само едно
допълнение към предишната докладна записка. Тъй като по
предложението за канцеларските материали или материални запаси
тепърва ще се изискат оферти, предлагам всички членове на
Централната избирателна комисия, които имат някакви
предложения, да допълнят този списък.
Докладвам ви вх. № ЦИК-04-61 от 6 ноември 2018 г. от
Министерството на финансите. От министъра на финансите сме
получили писмо с приложен въпросник във връзка със системите за
финансово управление и контрол. Тези въпросници трябва да бъдат
попълнени в срок до 31 март. Предлагам за запознаване на
Централната
избирателна
комисия,
за
предоставяне
на
администрацията, на главния счетоводител, за да може когато
въпросникът е попълнен, своевременно да бъде представен на
вниманието на Централната избирателна комисия за одобряване.
И в папка „Покани” има покани за семинари и обучения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. С
това изчерпихме точката доклади по писма. Преминаваме към точка
Разни. Първи докладчик е госпожа Ганчева.
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Точка 5. Разни.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, колеги, ще докладвам участието
на представители на Централната избирателна комисия на
конференцията, която се проведе в Република Казахстан. Може би
госпожа Мусорлиева, ако иска, като заместник-председател да
докладва?
Накратичко, колеги, конференцията беше едно събитие, което
е част от честванията по повод 25 години от създаването на
Централна избирателна комисия на Република Казахстан.
Конференцията беше на тема „Ролята на модерните технологии в
изборите”. В тази връзка беше разгледан аспектът как те повишават
доверието в изборния процес.
В конференцията взеха участие 17 страни, общо 170
представители, включително и осем международни организации,
сред които беше ОССЕ, както и Международният институт за
наблюдение на демокрацията. Имаше представители и приветствени
слова към конференцията от администрацията на президента, на
правителството и на парламента на Република Казахстан.
Във връзка с това мероприятие ще бъде издаден сборник с
направените презентации. Програмата я има в Централната
избирателна комисия и аз няма да влизам в детайли по отношение на
участниците, които са видни от програмата.
Лично за мен искам да ви кажа, че когато трябва да проявим
самочувствие, трябва да го проявим – смея да кажа, че
презентацията на Република България беше една от най-добрите не
само като начин на изнасяне в лицето на госпожа Мусорлиева, но и
най-пряко отразяваше темата, а именно ролята на съвременните
технологии и как тези технологии са застъпени при произвеждането
на избори в Република България.
Това, което мен лично като детайли ме впечатли, е, че
председателят на Централната избирателна комисия на Република
Казахстан представи Централната избирателна комисия като един
квази съд.
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Имаше и една много интересна презентация от представител
на съдебната власт в Република Казахстан. Беше ни представена
електронна система, която се използва в съдебната система. Чрез
тази електронна система има възможност избирател, за когото
решението на Централната избирателна комисия не е благоприятно,
да го обжалва от там, където се намира именно чрез тази система.
Също така много интересни бяха презентациите, но ние сме
запознати в детайли от други международни мероприятия, в които
участваме, на Естония, на грузинската избирателна комисия в
лицето на заместник-председателя, Русия също изнесе в лицето
секретаря на Централната избирателна комисия презентация на тема
мобилни избиратели и как се използват технологиите. На
Азербайджан беше доста пространна презентацията, като в нея се
говореше основно за интернет страниците, какви са възможностите
за ползване на информация от избирателя. Също така Турция изнесе
презентация, която представи тяхната специална информационна
система, която се използва за произвеждане на избори и датира от
2007 г. Всъщност тя включва отново две части – едната няма достъп
до интернет, а другата е тази част, която се ползва за информация от
избирателите.
Това е, което аз имам да кажа. Ако колегите искат, може да
ме допълнят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Конференцията завърши с
подписване на меморандуми между Република Казахстан и
Република Азербайджан, както и между Република Казахстан с
Йордания.
Това, което на мен ми направи впечатление, е презентация от
втория ден като споделяне на чужд опит от директора на филиала на
Академията за публична администрация към президента на
Република Казахстан на тема „Повишаване на професионализма на
организаторите и участниците в изборния процес”. В момента
действа приоритетна държавна програма за цифровизация и
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електронизация във всички сфери в Република Казахстан, както и в
ЦИК. От ефективната работа на ЦИК зависи демокрацията, като тук
те визират хора, работещи за хората. В центъра на потребностите в
изборния процес е човекът и това, което развиват, е
професионализъм, управленски и лидерски качества, стратегически
мениджмънт, визията, да се погледне и картината в бъдещето и
какви са бъдещите избиратели. Да планират ресурсите за
управление, както и да отчитат възможните рискове. Те отчитат, че
всичко е преходно и постоянно се изменя, затова те работят по
оптимизация на всички административни процедури. Водещите
качества като добавена стойност е емоционалната интелигентност,
скромността, честността и почтеността. Готовност за 24 часа работа
по време на избори. Създали са и карта за компетенции и ползване
на образователни технологии. В помощ идват мобилни приложения,
провеждане на регулярни онлайн тренинги, както и стратегия как да
се обучават сегашните избиратели и тези, които ще станат в бъдеще.
Това – накратко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. И
госпожа Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Много благодаря на колегите, ние
бяхме много добър екип по отразяване на всичко. Колегите
записваха много сериозно, както и аз, разбира се, но те доста помащабно отразяваха нещата. Много им благодаря за високата
оценка.
Исках само да допълня това, което пък мен ме впечатли
много. Аз по принцип отдавна имам интерес към този институт на
Казахстан – това е Асамблеята на народите, което представлява
фактически и една идея за мира и съгласието, която е абсолютно
ноу-хау на голямата държава медиатор Казахстан, тъй като тя е със
130 националности и абсолютно всичко е мирно, кротко и нормално.
Интересно е – това, което подчерта и председателят на
Централната избирателна комисия Имашев – че Асамблеята по
много интересен начин избира девет от депутатите на държавата.
Това е един особен опит, за който аз няма да говоря дълго, аз самата
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не съм го проучила изцяло, ако трябва да съм честна, но е много
интересен опит.
Освен това исках да кажа, че идеята за мира и съгласието е
това през определен период те събират представители на всички
религии от света за мир и съгласие. Установихме, че не е имало
наше представителство на нашите автокефални органи, но това е
тема на друг разговор за принципите, поканите и възможностите,
които бихме могли да инициираме в тази насока.
И второто нещо, което исках да кажа с оглед на вчерашните
ни разговори със заместник-министъра на образованието, имаше
една изключително интересна презентация на Гладей Дмитрий
Григориевич, която е Междупарламентарната асамблея на
независимите държави за привличане на младежта към
избирателните участъци и ролята на новите информационни
технологии и формиране на доверието. Беше дадена справка точно
по тези теми, които вчера обсъждахме. В международен план те
също отчитат, че ако не използваме новите технологии и съвременни
начини за комуникация с младежта, младежта няма как да се
активизира, а не може без нея в избори. Така че нашата среща от
вчера и въобще работата на нашата Централна избирателна комисия
в този смисъл е много напредничава и отново показва, както се видя
и там, че ние като Централна избирателна комисия, като орган за
управление на избори сме много напред, сравнявайки се с всички
останали държави. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
колеги, за изчерпателния доклад.
Колеги, остава един докладчик – това съм аз.
Колеги, във вътрешната мрежа е публикувана преписка с вх.
№ ЦИК-04-01-41-13 от 5 ноември 2018 г. Това са сертификатите за
господин Ивков и за господин Пенев, които бяха изпратени за
участие в наблюдателната мисия на междинните избори за конгрес в
САЩ през ноември 2018 г. Сертификатите веднага бяха препратени
по електронната поща, надявам се да са свършили работа на
колегите. За сведение ви докладвам.

23
Отново във вътрешната мрежа в моята папка са публикувани,
първо, информация относно извършване на профилактични
прегледи. За Централната избирателна комисия срокът е до
14 декември 2018 г., тоест целият срок на договора, като има
необходимост всеки петък да се подава информация за следващата
седмица колко членове на ЦИК, кои и на коя дата имат възможност
да се явят на прегледи в болницата. Много ви моля да подаваме тази
информация на госпожа Богданова, за да може и болницата да си
планира тези прегледи. И на второ място, за служителите в
администрацията срокът е от 5 ноември до 30 ноември 2018 г., като
на ден от тях ще бъдат преглеждани до пет души в понеделник,
сряда и петък. Госпожа Манолова ще ни предостави графика на
служителите.
На второ място, колеги, ви докладвам втората публикувана
информация относно закупуване на предпазни очила за работа с
видеодисплей. Ще я видите, само припомням, че крайният срок е
30 ноември 2018 г. Виждате и сумата, виждате и текста, който е
необходимо да се изписва във фактурите. За сведение, колеги.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Припомням, както господин Чаушев припомни, за работната
среща утре в 14 ч.
Свиквам следващото заседание на Централната избирателна
комисия в четвъртък, 10,30 ч.
(Закрито в 13,15 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Стойка Белова

