ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 690
На 22 ноември 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на договор за отпечатване на бюлетин.
Докладва: Емануил Христов
2. Увод към бюлетин.
Докладва: Емануил Христов
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Румен Цачев
4. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Росица
Матева,
Метин
Сюлейман,
Севинч
Солакова, Румяна Сидерова, Таня Цанева,
Камелия Нейкова, Цветозар Томов
5. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
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Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна СтоеваСидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.
ОТСЪСТВА: Александър Андреев.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 17 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Вече сме 18.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 22 ноември 2018 г.
Колеги, преди да ви предложа проект на дневен ред, честит
Ден на адвоката. Нека да поднесем уважението си към тази
изключително сериозна професия, достойна професия. Вие знаете,
че от древността едни от най-великите хора са упражнявали тази
професия. Аз мисля, че тя не е деградирала и днес има същата роля и
място. Адвокат – това звучи сериозно и гордо!
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Проект на договор за отпечатване на бюлетин – докладчик господин
Христов; т. 2. Увод към бюлетин – докладчик господин Христов; т.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на
ОИК – докладчик господин Цачев; т. 4. Доклади по писма с
докладчици госпожа Ганчева, госпожа Матева, господин Сюлейман,
госпожа Солакова, госпожа Сидерова и госпожа Цанева; и т. 5.
Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в докладите по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви в
докладите по писма.
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Колеги, други? - Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Дневният ред е приет.
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред, бих искала да ви информирам, че по обективни
причини закъсняват за днешното заседание господин Пенев и
господин Андреев.
Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от
дневния ред:
1. Проект на договор за отпечатване на бюлетин.
Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, на миналото заседание си спомняте, че имахме
изпратена оферта от преброителя „Информационно обслужване“
АД, във връзка с отпечатването на бюлетина от приключилите нови
и частични избори. Във връзка с това изпратихме тогава писмо да ни
бъде предложен договор. Договорът е изпратен, но не е писано да
бъде качен в мрежата. Пред мен договорът е наличен. Аз съм го
сверил с договора, който беше преди три години. Като клаузи е
същият. В този договор са нанесени обаче съответно промените,
отнасящи се до цената на договора, броя на бюлетините – с твърди
корици и с меки корици, срокът 18 декември и т.н.
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Според мен можем да подпишем договора и моето
предложение е да упълномощим председателя и главния
счетоводител да подпишат договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение. Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
Моля продължете и с точка втора, която е свързана с точка
първа:
2. Увод към бюлетин.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Точка втора наистина е свързана с
точка първа, тъй като виждате, че все пак сроковете ни притискат.
Още миналия път ви предложих увода, който да бъде към бюлетина.
Отзоваха се госпожа Сидерова и госпожа Алексиева със забележки.
Забележките на госпожа Сидерова са нанесени в проекта, който е
към днешна дата в мрежата. Забележките на госпожа Алексиева са
пред мен. Те са доуточняващи и ще бъдат нанесени.
Предлагам също така днес да утвърдим увода със
забележките, които са технически, и да предложим заедно с
договора и самия увод, за да спестим време за самото отпечатване.
Знаете, че периодът сега е предновогодишен и има много неща за
печатане. Да избързаме и ще помоля, ако някой има някакви
забележки, да ги каже сега, ако не – да преминем към гласуване.
(Реплики.) Става въпрос за корекции, за редакционни бележки.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам други
колеги.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Наше задължение е да направим
увода. Другото те ще подготвят и ще ни го дадат за утвърждаване
допълнително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване увода.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Предложението се приема.
С това изчерпахме точка първа и точка втора от дневния ред.
Колеги, продължаваме с точка трета:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане с
вх. № МИ-27-151 от 19.11.2018 г., постъпило в ЦИК по електронната
поща от общинската избирателна комисия – Никопол, за изплащане
на възнаграждения за проведени две заседания от комисията – на 14
и на 19 ноември 2018 г.
Колеги, искането е постъпило само по електронната поща и
на този етап не е изпратено на хартиен носител в оригинал, поради
което предлагам да изчакаме и да направим запитване в комисията.
Да ги уведомим, че трябва да постъпи и в оригинал и тогава да
докладвам това искане за изплащане на възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, имате ли възражения? – Не виждам.
Така ще постъпим, господин Цачев.
Преминаваме към разглеждането на точка четвърта:
4. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. №
ЦИК-00-721 от 15.11.2018
г. Това е писмо получено по
електронната поща от господин Ивайло Филипов във връзка с наше
писмо, с което го молим да определи лице, което да подпомогне
представителите на Централната избирателна комисия в
предстоящата работна среща на Работна група „Изборни въпроси“ в
Брюксел. Уведомява ни, че определеният служител за участие в
експертната група по изборни въпроси е Александър Станев –
директор „Системни интеграции и иновации“ в „Информационно
обслужване“ АД, във връзка с което ви моля да приемем протоколно
решение, с което да командироваме за нуждите на командироването
господин Станев за сметка и от името на ЦИК за подпомагане на
представителите на Централната избирателна комисия във връзка с
участието в тази работна група „Изборни въпроси“, което предстои
през м. декември в Брюксел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова), против – няма.
Предложението се приема.
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Колеги, това всеобщо оживление е поради факта, че господин
Пенев, който току-що влезе в залата, има рожден ден. Да му
честитим рождения ден, да му пожелаем много лично щастие, много
успехи, всичко най-хубаво от все сърце! Даже юбилей!
Госпожо Ганчева, моля продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, уведомявам ви, че с вх.
№ ЦИК-07-176/2 от 16.11.2018 г. е пристигнал преводът на преписка
с вх. № ЦИК-07-176/1 от 5.11.2018 г. Приехме протоколно решение
да бъде извършен превод на докладът на организация „Наблюдение
на расизма и ксенофобия-ислямофобията“.
Докладвам го за сведение и запознаване.
Докладвам вх. № ЦИК-07-185 от 22.11.2018 г. Това е писмо
от A-WEB. Докладвам го сега за сведение. Възложено е за превод и
като пристигне преводът, ще ви го докладвам.
Докладвам писмо с вх. № ЕП-04-01-5 от 21.11.2018 г. Това е
писмо, което е получено от началник отдел в Дирекция „Политики и
институции на Европейския съюз“ госпожа Симеонова. Във връзка с
проведен разговор в кабинета на председателя на ЦИК, са ни
препратени документи, релевентни към молбата на Генерална
дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия, за определяне на
лице за контакт във връзка с въвеждането на нова мрежа за изборно
сътрудничество в контекста на изборите за Европейски парламент
през 2019 г. „Считаме, че институцията, която следва да излъчи
представители за България, е Централната избирателна комисия и
поради това ви моля да разгледате тази възможност и да ни
информирате по мейл или с писмо, отчитайки определения от
Брюксел срок за отговор до 30.11.2018 г.
Докладвам го за сведение и запознаване сега. Единият от
материалите е възложен за превод по резолюция на председателя,
доколкото разбрах. Другите материали, които са приложени към
писмото на английски, са превеждани вече от Централната
избирателна комисия. Възложила съм на деловодството да ги намери
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и ще ги сложим в папка във вътрешната мрежа за запознаване от
колегите.
Мисля, че е това към момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, връщам отново на вашето внимание
сигнала, който ние приехме, че е писмо, подадено от господин
Андрей Петков. И във връзка с това, което докладвах миналия път, и
постигнахме общо съгласие да му отговорим с писмо, съм написала
един проект за отговор, който е във вътрешната мрежа. Ще ви моля
да го погледнете, като всички писма, които миналия път ви
докладвах като информация, подадена към министъра на финансите
за включване в бюджета на ЦИК за 2018 г. и за 2019 г. на
необходимите средства за осигуряване на машини за гласуване, са
описани в писмото и са качени във вътрешната мрежа в подпапка в
моята папка, озаглавена „Бюджет за машинно гласуване“.
Първата част на писмото съм оставила в жълто, тъй като ви
моля да преценим дали да остане в този вид или директно да
започнем с отговора. Има още едно място, което съм оставила в
жълто, а именно това е описание на разбирането на Централната
избирателна комисия за възможността за провеждане на
дистанционно електронно гласуване. И тъй като в момента в
Народното събрание има внесен законопроект за изменение и
допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на
територията на Република България на съюзнически и чужди
въоръжени сили, в този законопроект в § 3 е предвидено, че ще се
измени § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за българските лични документи,
с което ще се отложи влизането в сила на измененията и на
електронната идентификация от 1 януари 2020 г., заострям ви
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вниманието дали изобщо да споменаваме това нещо или да оставим
гражданинът да се информира от сайта на Народното събрание.
Другото, което е във връзка с този доклад, е едно писмо,
което е получено с вх. № ЦИК-01-1 от 20 ноември 2018 г., от
главния секретар на Президента на Република България, с което
изпращат на нашето внимание получения в администрацията на
Президента на Република България сигнал от господин Андрей
Петков – председател на Младежката организация на политическа
партия „Движение България на гражданите“ във връзка с
повдигнатите въпроси, отнасящи се до нормативно предвидената
реализация на изборния процес. Молят ни да вземем отношение по
изложеното, като за становището ни уведомим господин Андрей
Петков с копие до администрацията на президента, за което
предварително благодарят.
Моето предложение е след като оформим отговора на
господин Петков, да изпратим до администрацията на президента в
отговор на това писмо, което сме получили, копие от писмото, което
изпращаме до господин Петков, с допълнението, че сигнал със
същото съдържание сме получили и ние на съответната дата, но тъй
като не е бил оформен и подписан, сме дали възможност за това.
След което сигналът е разгледан и сме отговорили с писмо, копие от
което прилагаме.
Моля ви да се запознаете със съдържанието на писмото и да
преценим в какъв вид да бъде изпратено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля за вашето становище. (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни отговор
без жълтия текст в останалата му част.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
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Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
Томов), против – 1 (Мартин Райков).
Предложението се приема.
Благодаря и колеги, подлагам на гласуване отговора до
администрацията на президента.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря, госпожо Матева.
Следващ докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение вх. № НР-14-17 от 15 ноември 2018 г. Това е писмо от
секретаря на Община Девин и е във връзка с унищожаване на
изборни книжа и материали от Националния референдум,
произведен на 27 януари 2013 г. Към писмото са приложени: копие
от заповедта на кмета на Община Девин по чл. 287, ал. 7 от
Изборния кодекс, както и копие от съставените протоколи за достъп
до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа
и материали от националния референдум през 2013 г. – 2 броя;
копие от акта за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок
за съхранение; копие от писмо до началник на отдел „Държавен
архив“ в Смолян и копие от сертификата за унищожение.
Както казах в началото, това писмо го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
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Следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново докладвам
докладна записка с вх. № ЦИК-09-213 от 19 ноември 2018 г. от
господин Желязков за директор на Дирекция „Администрация“,
относно изготвени проекти на документи във връзка с изменение и
допълнение на Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина. Знаете, че имаме протоколно решение на
Централната избирателна комисия с оглед на практиката на ЦИК от
момента, в който се конституира като постоянно действащ
независим държавен орган, и необходимостта да взима участие чрез
свои представители в работата на международни форуми, както и да
осъществява членството си в международни организации. Членове
на Централната избирателна комисия е необходимо да бъдат
командировани много често в чужбина.
При прилагането на наредбата се установява, че с оглед на
фактическите стойности, които осигуряват отделни места за
настаняване в чужбина – там където се осъществява дейността на
представителите на ЦИК, се налага да се взимат конкретни решения
на Централната избирателна комисия за одобряване на тези разходи,
тъй като изпълнението на командировката, сама по себе си,
представлява високоотговорна дейност отделните членове на ЦИК
от името на Централната избирателна комисия да представят
становището както на Централната избирателна комисия, в
определени моменти на Република България, както и да
осъществяват наблюдения на избори и обмяна на добри практики в
целия изборен процес като част от демократичния процес в света.
В тази връзка не е удачно Централната избирателна комисия
във всеки конкретен момент да се налага да взима конкретни
решения, поради което в Наредбата разпоредбата на чл. 16, ал. 1
предвижда, че служители от ведомства, които са посочени в
приложение към тази разпоредба, могат да получават фактическите
стойности при командироването си или при специализацията в
чужбина.

12
Във връзка с това беше направено предложение Централната
избирателна комисия да инициира изменение и допълнение в
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина,
като се предвиди допълнение в приложението в двата раздела – по
отношение на председателя, така и по отношение на заместникпредседателите и членовете на Централната избирателна комисия.
Знаете, че поискахме съдействието на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията. Такава
помощ беше предоставена и взаимодействие беше осъществено през
лятото на 2018 г. Въз основа на всички тези контакти в
администрацията на Централната избирателна комисия, като
основно работиха юрисконсулт Милена Радославова и главен
юрисконсулт Николай Желязков, са изготвени съответните проекти,
които са приложение към докладната. А именно проект на доклад от
Централната избирателна комисия, представлявана от председателя
госпожа Алексиева; проект на постановление, в което са предвидени
съответните допълнения; представена е финансова обосновка –
попълнена и изготвена от главния счетоводител на Централната
избирателна комисия, а така също и формуляр за частична
предварителна оценка на въздействието, каквото е изискването на
наредбата по Закона за нормативните актове.
Уважаеми колеги, както ви казах, предвижда се единствено
допълнение в Приложение 1 към чл. 11, ал. 2 и чл. 16 от Наредбата
за служебните командировки и специализации в чужбина, като в
Раздел първи, в т. 4 да се включи и да се добави председателят на
Централната избирателна комисия, и с т. 2 към този параграф
единствен се предвижда в Раздел втори, т. 2 да се добавят членовете
на Централната избирателна комисия. Предвидено е със
заключителна разпоредба постановлението да влезе от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
В момента предложението е да се изпратят тези проекти на
документи с едно писмо до Министерството на финансите, за да
можем да получим от тях и съответната помощ и подкрепа при

13
изготвянето на окончателните проекти, които да бъдат изпратени за
междуведомствено съгласуване, както и за обществено обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение. Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предложение от
госпожа Манолова – директор на Дирекция „Администрация“, с вх.
№ ЦИК-09-215 от 21 ноември 2018 г. Във връзка с приетите от ЦИК
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена
информация в ЦИК, предлага в електронната система за
документооборота да бъде добавен нов вид документ „Заявление по
ЗДОИ“ и кореспондентска група „Информация по ЗДОИ“.
В изпълнение на тази задача след наше решение ще бъде
необходимо да се осигури достъп на
служители на
„Информационно обслужване“ АД до деловодната система за
извършване на съответните действия. Както виждате, проведени са
разговори с отговорните служители от „Информационно
обслужване“ АД и заплащане няма да се налага, тъй като се приема,
че това са дейности по конфигуриране на системата.
Колеги, предлагам да одобрим предложението за
конфигуриране на деловодната система и за допълване на
съответните документи, информация и осигуряване на достъп на
служители на „Информационно обслужване“ АД.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-214 от 20
ноември 2018 г. госпожа Манолова с докладна записка предлага
Централната избирателна комисия да приеме извършената работа от
служители на Народното събрание и стенографи, с които ЦИК има
сключени граждански договори в изпълнение на решение на ЦИК.
Във връзка с това с изтичане на срока на договорите се посочва в
докладната записка „изпълнителите представиха отчети за
извършените дейности в съответствие с възложеното им с
гражданските договори, които са приложени към екземпляра на
ЦИК от договора“. Моли Централната избирателна комисия да
приеме изпълнението на извършената и отчетена работа от
служителите на Народното събрание и стенографките, като сумите
по гражданските договори са с общ размер 17 940 лв. Такива
средства са налични по бюджета на Централната избирателна
комисия и те могат да бъдат изплатени през м. ноември 2018 г.
Предлагам да одобрим предложението на госпожа Манолова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Моля, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-02-70 от 20 ноември 2018 г. от директора на Дирекция ПБФ
и главен счетоводител на Народното събрание, с приложени
оправдателни счетоводни документи за разходи за сметка на ЦИК
през м. октомври за топлоенергия, електроенергия и вода и за
обслужване от служебния офис – общо изразходвана сума 2115,83
лв. Докладвам ви го за сведение и за предоставяне в счетоводството
за администриране съобразно нашето решение.
Колеги, докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-08-24/1 от
21.11.2018 г., № ЦИК-08-32 от 20.11.2018 г., № ЦИК-08-26/1 от
20.11.2018 г., № ЦИК-08-30/2 от 20.11.2018 г. Това е
кореспонденция между госпожа Тихолова и съответните фирми,
които предоставят оферти за доставка на лаптопи и на компютри за
Централната избирателна комисия. Знаете, в изпълнение на наше
решение ще бъде обобщена информацията и ще бъдат направени
конкретни предложения от администрацията и ще бъдат докладвани
на ЦИК.
Вх. № ЦИК-00-527/4 от 19 ноември 2018 г. – покана за
семинари. Моля за запознаване.
С това приключих, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Сидерова.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, по електронната
поща се е получило едно писмо от господин Радослав Хайтов. Това
го разбирам от имейла, защото той не си е написал името. То
принципно е адресирано до министър-председателя, до кмета на
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София, до председателя на Народното събрание, до репортажния
екип на „Господари на ефира“, но обръщението освен към всичките
тези лица, е и към председателя на Централната избирателна
комисия.
Господин Хайтов, ако така се казва притежателят на този
имейл адрес, отново ни прави предложения, които са свързани с
Изборния кодекс и с начина на гласуване извън страната, тъй като
предишни негови предложения, които е пращал, те не били
отчетени.
Предлагам ви да се запознаете с това писмо. Лично за мене то
трябва да остане за сведение, тъй като ние не притежаваме
законодателна инициатива. И освен това, както подсказват тука
колегите, писмото не е подписано. Господинът не е благоволил да си
сложи поне името отдолу.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? – Няма. Благодаря.
Следващият докладчик е госпожа Нейкова – заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писма с вх. №№ ЦИК-00-726, ЦИК-00727 и ЦИК-00-728 от 20 ноември 2018 г. Докладвам ви ги за
сведение. Това са отговорите на няколко администрации – Дирекция
„Комуникационни и информационни системи“ в МВР,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Национален
статистически институт, по повод бележките по проекта на
изменение на Насоки за кандидатстване по процедура на Оперативна
програма „Добро управление“, която докладвах в предходно
заседание. Тези администрации нямат бележки по изменението.
Изменението беше само за уточняване на максималния размер за
осигуряване на безвъзмездна финансова помощ. Адресирано е до
Централната избирателна комисия на 19 ноември.
Срокът за бележки е 26 ноември 2018 г. Поне към този
момент никой не е дал предложение за някакви бележки.
Предполагам, че Централната избирателна комисия няма да има
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такива, защото не сме бенефициент по какъвто и да било проект към
момента и във връзка с това ви предлагам да одобрим проект на
писмо в отговор на писмото, с което са ни изпратили проекта, което
да изпратим в понеделник, когато изтича крайният срок за даване на
бележки. Проектът на писмо е в моята папка и е, че Централната
избирателна комисия няма бележки и предложения за изменения на
Насоките за кандидатстване.
Ако сте съгласни, да одобрим текста и ще изчакаме срока, ако
някой колега предложи да има някаква промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, нека днес да го гласуваме и да пуснем това писмо.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (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 Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Цанева – заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, първо искам да помоля да
потвърдим с протоколно решение участието на колегата Метин
Сюлейман в Кръглата маса, която ще се проведе в Хага на 27 и 28
октомври.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина АлексиеваРобинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина ЦанковаСтефанова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар
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Томов), против – 3 (Емануил Христов, Ивайло Ивков, Мария
Мусорлиева).
Предложението се приема.
Продължете моля.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-166/9 от 20.11.2018
г. сме получили по електронната поща писмо от Международния
център за парламентарни проучвания, с което ни информират, че
планираната Седемнадесета международна конференция, която
трябваше да се проведе през м. декември в Египет, се променя и ще
бъде проведена на 28 и 29 януари 2019 г. в Агра.
За сведение.
И след информацията, която ви предоставихме – участниците
в Кръглата маса в Хага, като наши изложения, сме качили варианта,
който е на английски език, във вътрешната мрежа. И също така в
моята папка е много кратко писмо на АЙДИА, с което изпращаме
въпросите, които ви докладвах в работно заседание по повод на
предоставеното от нас интервю, а именно:
Точно ли са отразени обсъжданията в интервюто? –
Отговорът е: Описанието на случая отразява точно обсъжданията в
интервюто.
На втория въпрос: Има ли някаква съществена информация,
която липсва? Пишем, че информацията, предоставена в интервюто,
е пълна.
И на третия въпрос: Поради уникалността на случая в нашата
страна – имат предвид DDos атаката, моля да ни посочите дали
искате да добавим нещо? Отговорът е: Не, не е необходима
допълнителна информация.
Предлагам да гласуваме превода и изпращането на това
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колегата Чаушев ме подсети. Днес е
четвъртък, в сряда помолихме Александър Станев от
„Информационно обслужване“ АД, да предостави неговата
презентация. Както ви казах тогава, тя ще бъде „Компютърна
обработка на изборните резултати“ и описание на DDos атаките и
как се справихме с тях. Той е в отпуска, но обеща за днес – помолих
го за заседанието в четвъртък да ни я изпрати в писмен вид. Все още
не е изпратил, но е обещал днес да я изпрати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: уважаеми
колеги, в момента в който презентацията бъде изпратена, тя ще ви
бъде изпратена на всички по имейл. Използвам случая, уважаеми
колеги, да поздравя нашите колеги за добре подготвената
презентация.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, получено е писмо, подписано от заместникпредседателя на Обществения съвет към ЦИК господин Цицелков.
То е качено на днешна дата в папка с моите инициали и е с вх.
№ ЦИК-12-27.1. Писмата са две, но в едното е допусната техническа
грешка и то всъщност е повторено.
Писмото съдържа предложение за съвместно заседание на
Обществения съвет с ЦИК с тема „Обсъждане на влезлите в режим
на обсъждане сега предложения за промени в Изборния кодекс“.
Предложен е час: 13 ч. след заседанието на 27 октомври
2018 г., вторник.
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Докладвам го без да правя конкретно предложение дали да го
приемем за вторник, тъй като не знам какъв дневен ред предстои да
имаме във вторник, но моето мнение е, че ако това не затруднява
текущата ни работа, бихме могли да проведем това съвместно
заседание от 13 ч. във вторник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18…
Има грешка – колегата Христов е тук… Налага се
прегласуване, тъй като машината не е отчела правилно резултата.
Гласуваме, колеги.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, като потвърждаваме срещата за вторник, тя ще бъде в
12,30 ч., тъй като това е по-удобното време на Централната
избирателна комисия. Моля господин Томов да изготви отговора до
Обществения съвет.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, ще имам грижата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, давам 10-минутна почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги! В залата сме 16 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното
заседание с точка пета:
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5. Разни.
Колеги, моля да погледнете във вътрешната мрежа
предложението на администрацията по отношение награди.
Колеги, докато се запознаете с предложението, бих искала в
тази точка да ви направя две съобщения.
Първото съобщение е от главния ни счетоводител. По
служебен път от Министерството на финансите са направили връзка
с главния счетоводител, за да попитат за хода на нашата обществена
поръчка и финализирането на изпълнението на проучването за
машинно гласуване. В резултат на което, колеги, да знаем точната
сума, с която трябва да се коригира бюджетът на Централната
избирателна комисия, за да се осигури машинното гласуване.
Във връзка с това, колеги, в момента в който ние получим
пълна и изчерпателна информация,
ще я предоставим на
Министерството на финансите. Може би не сега с оглед сроковете
по договорите с оглед на подготовката на постановлението за
бюджета, но в първия възможен момент тази информация ще бъде
предоставена на Министерство на финансите.
Това е първото ми съобщение и второто ми съобщение:
По информация, която получих от директора на Дирекция
„Администрация“, с оглед вече изчерпващия се ресурс по
обществената ни поръчка за самолетни билети, в момента
администрацията вече подготвя следващата обществена поръчка,
която да бъде пусната в рамките на следващата 2019 г.
Уважаеми колеги, мисля, че се запознахте с предложението
на директора на дирекцията.
Колеги, имате ли коментари? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение за разпределение на свободни средства за награди.
Колеги, гласуваме.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Мария Мусорлиева,
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Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Цветозар Томов), против – 5 (Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Румяна СтоеваСидерова)… Благодаря.
Господин Чаушев иска прегласуване. (Реплики.)
Уважаеми колеги, господин Чаушев предлага процедура по
прегласуване.
Колеги, съобразно нашия правилник, подлагам директно на
прегласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов), против – 5 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Румяна СтоеваСидерова).
Предложението се приема. Благодаря.
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на 27 ноември 2018 г.,
вторник, в 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,45 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Цвета Минева

