
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 693 

На 4 декември 2018  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно договор за пазарно проучване на машинно 
гласуване. 

Докладва: Владимир Пенев
2.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Докладва: Александър Андреев

2.а. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 
Докладва: Ивайло Ивков

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК.  

Докладват: Мария Бойкинова, Ивайло Ивков,  
Бойчо Арнаудов

4. Доклад  относно  проект  на  Правилник  за  реда  за 
администриране  на  документите  в  Централната  избирателна 
комисия – документооборот и деловодна дейност. 

Докладва: Мария Бойкинова
5. Доклади по писма. 



Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Владимир  
Пенев,  Иванка  Грозева,  Севинч  Солакова,  
Румяна Сидерова, Георги Баханов

6. Разни. 
Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Кристина 
Стефанова, Ерхан Чаушев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 
Георги Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков, 
Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева,  Кристина Цанкова-Стефанова, 
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, 
Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария Мусорлиева,  Катя  Иванова,  Росица 
Матева, Камелия Нейкова и Таня Цанева.  

Заседанието  бе  открито  в  10,35  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 заседанието на Централната избирателна комисия 
на 4 декември 2018 г. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен 
ред: т. 1. Доклад относно договор за пазарно проучване на машинно 
гласуване   -  докладчик  господин  Пенев;  т.  2.  Доклади  относно 
искания за отваряне на запечатани помещения – докладчик господин 
Андреев; т. 2.а. Проект на решение за промяна в състав на ОИК  - 
нова точка, колеги, която стана ясно, че следва да се включи след 
като  проектът  за  дневен  ред  беше  изработен  и  публикуван  –  с 
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докладчик  господин  Ивков;  т.  3.   Доклади  относно  искания  за 
изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  с  докладчици  госпожа 
Бойкинова  и  господин  Ивков;  т.  4.  Доклад  относно  проект  на 
Правилник  за  реда  за  администриране  на  документите  в 
Централната избирателна комисия – документооборот и деловодна 
дейност  - докладчик госпожа Бойкинова; т. 5.  Доклади по писма с 
докладчици госпожа Ганчева,  господин Пенев,  госпожа Грозева  и 
госпожа  Солакова;  и  т.  6.   Разни  с  докладчици  аз  и  госпожа 
Стефанова. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  на 
така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  ме  включите  в  докладите  по 
писма с писмото до Ботевград, което докладвах миналия път. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Сидерова. 

Втори беше господин Арнаудов – заповядайте. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да ме включите в т. 3 – доклади 

относно искания за изплащане на възнаграждения. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Арнаудов. 
Господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в т. „Разни“. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Чаушев. 
Други предложения? – Не виждам. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
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Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Дневният ред е приет. 
Колеги, преди да преминем към точка първа, бих искала да ви 

информирам,  че  по  обективни  причини  от  днешното  заседание 
отсъстват госпожа Мусорлиева, госпожа Нейкова, госпожа Матева и 
госпожа  Иванова.  Информираха  ме,  че  по  обективни  причини 
закъсняват господин Цачев и госпожа Цанева. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 
дневния ред: 

1.  Доклад  относно  договор  за  пазарно  проучване  на 
машинно гласуване.  

Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  както  знаете,  в  Централната 

избирателна комисия с вх. № ЦИК-00-655/4 от 26 ноември 2018 г., в 
16,26  ч.   постъпи  окончателен  доклад  от  „АИМС  Тех“  ООД  в 
изпълнение  на  обществената  поръчка  с  предмет  „Извършване  на 
пазарно проучване, анализ и консултиране по смисъла на чл. 44 от 
ЗОП, за определяне на прогнозна цена за производство, закупуване, 
наемане – дългосрочно или краткосрочно (еднократно) и доставка в 
страната  на  не  по-малко  от  12 500  специализирани  устройства  за 
машинно  гласуване,  както  и  за  логистично  осигуряване  на 
специализираните устройства до секционните избирателни комисии 
в страната и чужбина, гаранционно и извънгаранционно обслужване, 
поддръжка,  обучение  на  персонал  за  работа  и  обслужване  на 
устройствата за произвеждане на избори“. 

Съгласно  сключения  между  Централната  избирателна 
комисия и фирмата изпълнител по договор в срок от 10 работни дни 
е необходимо да изразим становище дали приемаме изпълнението по 
договора, обективирано фактически в този окончателен доклад. 
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След  запознаването  ми  с  доклада  у  мен  се  формира  едно 
становище, че не са налице основания за приемане на изпълнението. 
Фактически представеният доклад не съдържа пълно изпълнение в 
количествено и качествено отношение на възложените дейности по 
договора,  като  не  отговаря  на  условията  на  документацията  за 
обществената  поръчка  и  възложеното  в  нея  задание,  както  и  на 
условията по  сключения между страните договор и възложените с 
него дейности и задължения по отношение на изпълнителя. 

Докладът фактически не съдържа подробни данни, за да може 
да  се  приеме,  че  е  извършено детайлно пазарно проучване,  което 
беше  целта  и  предмет  на  това  възлагане.  В  него  фактически  се 
съдържа информация само за един вид специализирано устройство 
за  машинно  гласуване.  Не  се  съдържа  информация  и  данни  за 
прогнозната  стойност  за  производство,  закупуване,  наемане  – 
дългосрочно  или  краткосрочно,  на  специализирани  устройства  за 
машинно  гласуване  на  всички  неидентифицирани  в  доклада 
доставчици в частта, в която е представен международният опит на 
различни  държави  в  провеждането  на  машинно гласуване  или  на 
осъществяваните от тях в момента пилотни проекти за въвеждане на 
такова гласуване. 

Не  се  съдържа  каквото  и  да  било  изследване  на 
възможностите  на  българския  пазар  за  пълно  или  частично 
осигуряване  на  устройства  за  машинно  гласуване  или 
посредничество при решаване на този проблем. 

Не е предоставен сравнителен анализ на предимствата и на 
недостатъците на различните пазарни стратегии: за производство, за 
закупуване, за наемане – дългосрочно или краткосрочно, и доставка 
в страната на специализираните устройства за машинно гласуване. 
Не  е  представен  и  аналитичен  доклад,  аргументиращ  избор  на 
определени  доставчици  според  вида  стратегия,  прогнозни  цени  и 
срокове на доставка. 

Отделно от това са представени и такива устройства, които не 
съответстват  напълно  към  изискванията  за  устройството  за 
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провеждане на машинно гласуване в България, тъй като съдържат 
елементи на стагниране? и преброяване на гласовете. 

Всичко  това  дава  основание  към  настоящия  момент  да  не 
приемем изпълнението на дейностите – предмет на този договор, тъй 
като докладът фактически е  непълен в количествено и качествено 
отношение,  като  не  съдържа  изброените  по-горе  елементи  и 
дейности. 

Във  връзка  с  това  и  доколкото  т.  3  от  чл.  5  на  договора 
предоставя  възможност  и  право  на  Централната  избирателна 
комисия  да  изиска  преработване  или  доработване  на  изготвения 
доклад  в  съответствие  с  условията  на  договора  и  условията  на 
документацията  за  провеждане  на  поръчката,  ви  предлагам  да 
одобрим писмо, публикувано във вътрешната мрежа в моята папка, с 
което  да  изразим  становището  си,  че  на  този  етап  не  можем  да 
приемем  изпълнението  и  да  предоставим  възможност  на 
изпълнителя в срок до 14 декември 2018  г. да извърши преработване 
или доработване на изготвения доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  изготвения  проект  на 

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

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  
Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  – 
няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка втора: 
2.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
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Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам постъпило писмо с вх.  № НС-06-34 от 3.12.2018  г.  от 
община Бургас, с което секретарят на община Бургас приложено към 
писмото  ни  изпраща  протокол  за  отваряне  на  запечатаното 
помещение  заедно  със  заповедта  за  назначаване  на  комисията, 
съответно  извършените  действия  във  връзка  с  предаването  на 
„Държавен Архив“ на съответните изборни книжа и материали от 
изборите  за  народни  представители  от  5  октомври  2014  г.  в 
съответствие с наше Решение № 5143-НС от 23.10.2018  г. 

За сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 
С това изчерпахме точка втора. 

Преминаваме към разглеждането на точка трета: 
3. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 
Първи докладчик е госпожа Бойкинова – заповядайте. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

искане за изплащане на възнаграждение от общинската избирателна 
комисия – Стара Загора. Проведено е заседание на 14.11.2018 г., на 
което са присъствали председател, заместник-председатели - двама, 
секретар и 9 членове на ОИК. На това заседание са взели Решение 
№ 415-МИ/НР, с което са прекратили предсрочно пълномощията на 
кмета на кметство Ракитница, община Стара Загора. Аз ви докладвах 
за това във връзка с писмо от кмета на общината.  Прекратили са 
предсрочно поради това, че същият е заявил своето желание с молба 
до общинския съвет. 

Предлагам да се изплати възнаграждението.  По преписката 
има счетоводна справка и контролен лист за предварителен контрол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги,  подлагам  на  гласуване  изплащането  на 
възнагражденията. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
Следващ докладчик по тази точка е господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  С  вх.  № МИ-27-154  от  27.11.2018  г.  е 

постъпило искане от общинската избирателна комисия – Ракитово, 
област Пазарджик, за изплащане на възнаграждение на общинската 
избирателна комисия, по-скоро на нейните членове, присъствали на 
проведеното  заседание  на  20.11.2018  г.  Заседанието  е  имало 
основание,  тъй  като  са  прекратени  пълномощията  на  общински 
съветник предсрочно, и са обявили за избран следващия в листата. 
Присъствали  са  председател,  заместник-председател,  секретар  и 
шестима членове. 

Минало е през вътрешен контрол. Имаме контролен лист и 
счетоводна  справка,  подписани  от  съответните  длъжностни  лица. 
Предлагам да одобрим изплащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
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И следващ докладчик по тази точка е господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане 

за  изплащане  на  възнаграждение  от  Общинската  избирателна 
комисия – Девин, постъпило в Централната избирателна комисия с 
вх.  №  МИ-27-156  от  27.11.2018   г.  Искането  е  за  изплащане  на 
възнаграждение  за  едно  дежурство,  дадено  от  председателя  на  6 
ноември 2018 г., както и за проведено заседание на 23.11.2018  г., на 
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 
и шестима членове. 

Дежурството  е  дадено  във  връзка  с  явяване  на  съдебно 
заседание  по  административно  дело  №  311  от  2018  г.  на 
Административен  съд  –  Смолян,  както  и  за  подготовката  и 
провеждане  на  заседание  на  ОИК  –  Девин,  за  приемане  на 
становище  до  ВАС  по  касационна  жалба  на  политическа  партия 
„Българска  социалистическа  партия“  срещу  Решение  №  311- 
21.09.МИ  от  28.05.2018   г.,  за  избран  кмет  на  кметство  Беден, 
община Девин, област Смолян. 

Към  искането  е  приложена  призовката,  командировъчната 
заповед  на  председателя,  както  и  протокол  от  заседанието  и 
решението, което е взето на това заседание. 

Също  така  има  изготвен  контролен  лист  и  счетоводна 
справка. Предлагам да им се изплати възнаграждението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Арнаудов. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
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Благодаря. С това изчерпахме точка трета. 

Връщаме се на точка 2.а.: 
2.а. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 
Докладчик е господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предлагам ви проект, който е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали – стандартно решение 
за замяна на член на общинската избирателна комисия. В случая се 
касае за ОИК – Пещера, и става въпрос за заместник председател. 

Сезирани  сме  с  искане  от  председателя  на  общинската 
избирателна комисия – Пещера, постъпило с писмо с вх. № МИ-10-
32 от 29.11.2018 г.,  с  което ни изпращат предложение от Хюсеин 
Мюмюн Дурмуш – общински председател на ПП „ДПС“ за област 
Пещера,  за  назначаване  на  Али  Ахмедов  Чешмеджиев  като 
заместник-председател  на  общинската  избирателна  комисия  –  гр. 
Пещера, поради настъпилата смърт на госпожа Стойка Костадинова 
Цвеева, която е заемала тази позиция до смъртта си. 

Господин  Чешмеджиев  е  бил  назначен  с  наше  Решение 
№ 1818, след това е имало дело поради обжалване на политическа 
партия „ГЕРБ“ и същият е бил отстранен вследствие на съдебното 
решение  най-вероятно.  Към  момента  не  е  член.  Казвам  това  във 
връзка с това, че преписката не беше пълна с оглед дипломата, обаче 
това е факт, който ни е ноторно известен юридически, макар и да е 
задължителна  предпоставка,  т.е.  намира се  в  нашето деловодство, 
така  че  са  налице  всичките  необходими  документи:  диплома, 
декларация, две пълномощни, които очертават наличието и обема на 
представителната власт на господин Дурмуш. 

Предлагам  да  вземем решението,  проект  на  което  виждате 
във вътрешната мрежа с моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване.  
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
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Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  
против – няма.  

Колеги, това е Решение № 5147-МИ/НР. 
Продължаваме с точка четвърта от дневния ред: 
4.  Доклад  относно  проект  на  Правилник  за  реда  за 

администриране  на  документите  в  Централната  избирателна 
комисия – документооборот и деловодна дейност. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, на 27.11.2018 г. ви 

докладвах  Докладна  записка  с  приложен  проект  на  актуализиран 
Правилник  за  реда  за  администриране  на  документите  в 
Централната избирателна комисия – документооборот и деловодна 
дейност,  за  запознаване  и  за  даване  от  ваша  страна  на  бележки. 
Вчера имаше работно заседание по така изготвения правилник  и в 
работната група обсъдихме правилника.  Бяха нанесени забележки. 
Виждате, че в папката на работната група има отразени и старият, и 
новият правилник. 

От вчера остана в правилника да добавим договорите, които 
изготвя Централната избирателна комисия. Те са добавени в чл. 21. 
Всички други бележки, които вчера коментирахме, съм ги отразила в 
правилника и са нанесени в жълт цвят.  Виждате,  в моята папка е 
правилникът.  Той  отразява  на  практика  документооборота  в 
Централната избирателна комисия – това, което ние сме утвърдили 
като практика като постоянно действащ орган. Считам, че отразяват 
в  най-общи  линии  документооборота  в  Централната  избирателна 
комисия,  разпределението  на  преписките,  на  текущото  запазване, 
текущото архивиране; организирането, изготвянето, съгласуването и 
изпращането на документите. 

И във  връзка  с  това  ви моля  да  погледнете  в  моята  папка 
качени Вътрешни правила за ползване и съхранение на печатите в 
Централната избирателна комисия. Докладвам ви ги сега за сведение 
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и запознаване  и  считам,  че  следва  и  тях  да  обсъдим в  работната 
група  и  да  ги  приемем,  тъй  като  в  правилника  за  реда  за 
администриране  препращаме  към  тези  вътрешни  правила  за 
печатите. Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  моля  да  се  запознаете  с  правилата  за  печатите.  В 

момента  сме  на  Правилник  за  реда  за  администриране  на 
документите  в  Централната  избирателна  комисия  – 
документооборот  и  деловодна  дейност.  Погледнете  отразяването, 
вижте договорите. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Отразяването е в жълто. (Коментари 
и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, правим и заключителната разпоредба. (Реплики.) 

Колеги,  приключихме  и  заключителната  разпоредба,  и 
последното изречение спира до конкретната дата 2018 г. 

Друго? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги,  преминаваме към точка пета  от  дневния 
ред: 

5. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-03-

1-14 от 4 декември 2018  г.  Тази преписка получих току-що. Тя е 

12



разпределена на мен, като основен докладчик, на господин Андреев, 
госпожа  Матева,  госпожа  Сидерова  и  други  от  ад  хок  групата. 
Възложен е превод след проверка дали приложените документи не 
са  вече  превеждани  или  ги  има  в  превод.  По  последни  данни  в 
деловодството  щяха  да  сравняват  дали  са  налични  преведени 
документите.  Сега  виждам,  че  имам  бележка  –  преводът  е  за  13 
декември 2018  г. до 10 ч. 

Но с оглед на това, че се запознах накратко с преписката, а 
именно, че е обявена и писмена процедура за коментари по всички 
части  от  документа  със  срок  до  18  декември  2018  г.,  така  че 
преводът ще бъде извършен до 13-ти декември. 

Това е доклад от второто заседание на работна група „Общи 
въпроси“,  проведено  на  30  ноември  2018  г.  Представена  е 
информация, че работното заседание е имало фокус върху защитата 
на  данните  и  въпросите  на  киберсигурността.  В  заседанието  от 
българска  страна  са  участвали  госпожа  Узунова  –  пълномощен 
министър,  и  господин  Якимов  –  пълномощен  министър. 
Информацията е представена съгласно предварително представения 
дневен ред за заседанието. 

Колеги,  докладвам  го  за  сведение  и  запознаване  и  при 
необходимост за връщане в залата за предприемане на необходимите 
действия,  което ще бъде съгласувано с другите докладчици.   Към 
момента го докладвам за сведение. Като пристигне преводът, и него 
ще докладвам. 

Колеги, в папка с моите инициали трябва да е разположена по 
мое  възлагане  на  администрацията  папка  „Криптотул“ и  вътре  се 
намира цялата информация по отношение на предстоящата работна 
група,  на  която  аз  и  колегата  Андреев,  заедно  с  подпомагащия 
експерт господин Станев, ще вземем участие на 14 декември 2018 г. 
Всички преписки съм ви ги докладвала. 

В предходно заседание ви докладвах, че информацията, която 
ще върна за доклад и за обсъждане, която е налична по двата линка 
по преписка с вх. № ЦИК-07-10/29 от 15.11.2018  г. – припомням, 
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колеги, че с първоначалното писмо, с което ни поканиха за участие в 
Работна  група  „Изборни  въпроси“  през  декември  на  14-ти,  ни 
благодариха  за  помощта,  която  сме  оказали,  за  въпросниците  на 
които  отговорихме.  Знаете,  че  ние  своевременно  изпратихме 
отговор.  Като посочват  два линка със  съдържаща се информация. 
Били  са  направени  някои  актуализации  в  Справочника  „Вашите 
страници на Европа“ и ни насърчават да ги следим. И в случай че 
забележим нещо неактуално, да ги уведомим. 

По първия  линк,  който е  по писмото,  аз  съм се  опитала с 
помощта на госпожа Веселина Тихолова, като скрин шотове да се 
запозная  с  информацията.  Както  казах  и  в  предходно  заседание, 
става въпрос всъщност за пасивното и активното избирателно право 
за  изборите  за  членове  на  Европейския  парламент.  Аз  също  я 
прегледах. Възложих на юрисконсулт Милена Радославова  всичко, 
съгласно изборния кодекс,  и считам, че информацията е актуална, 
колеги.  Ако  вие  сега  забележите  нещо  неактуално,  можем  да 
поискаме да бъде допълнено, но аз считам, че не е налице такава 
информация, която да не е актуална. 

По втория линк, както ви казах и в предходно заседание, тъй 
като  там  влизаме  чрез  контактната  точка,  свързах  се  с  господин 
Станев и той е предприел необходимите действия, като в оперативен 
порядък е извършил необходимите действия. В тази връзка са и вх. 
№№ ЦИК-07-10-32 от 3 декември 2018 г., ведно с превода ЦИК-07-
10-33 от 4 декември 2018 г. Създаден е и потребител във връзка с 
обновяването  –  колеги,  възпроизвеждам  това,  което  ми  беше 
обяснено  –  потребител  във  връзка  с  обновяването  на  контактите. 
Знаете, че обменът на информацията минава през т.нар. Сирка.бс. 

Във  връзка  със  създаването  на  този  потребител  е 
последващият имейл, който ни е изпратил господин Станев,  с  вх. 
№ ЦИК-07-114/26  от  3  декември  2018  г.  В  момента  се  извършва 
обновяване на контактните точки по криптирания обмен. Тъй като 
на последното заседание се е взело решение обменът да става чрез 
Сирка.бс,  имаме  препоръка  освен  cik@cik.bg,  да  регистрираме  в 
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Сирка.бс,  и  cp.cik.bg  –  адрес  на  контактната  точка.  Направихме 
необходимата  регистрация,  но  е  необходимо  да  изпратим  от 
cik@cik.bg  искане  за  включване  на  този  потребител  в  групата 
Юропиън парламент дата ексчейндж. Това може да стане по имейл 
към съответния адрес, който се сочи. Така че, ако нямате някакви 
възражения или въпроси, ви предлагам да гласуваме и едно писмо, с 
което да направим такова искане за включване на този потребител в 
тази група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги? 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, ако имате въпроси, нека да 

са към колегата Станев,  защото става въпрос за чисто технически 
неща, по които аз – признавам си, не съм достатъчно компетентна да 
ги  обясня.  Ако  има  някакви  неясноти,  можем  ако  желаете  да 
отложим, и да поканим колегата Станев.  (Коментари и уточнения 
извън микрофона.)

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В случая да не се дразним. Сашо Станев 
да  дойде  тука,  да  ни  обясни  в  такъв  случай  цялата  тая 
фантасмагория,  и  съответно  да  си  вземем при  ясно  информирано 
решение, каквото и да бъде то. 

Предлагам  Сашо  Станев  да  бъде  поканен  да  ни  обясни  в 
крайна сметка за какво иде реч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, като докладчик – това беше 

и  мое  предложение.  В  случай  че  не  се  чувстваме  и  аз  самата 
технически,  да  го  отложим  само  в  тази  част.  Само  ви  моля  по 
първата част, която докладвах, по отношение на информацията дали 
имаме някакви забележки. Поне това да изчистим, ако е възможно 
сега. То е чисто съгласно Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, време за запознаване с информацията в info_link. 
Колеги, имаме ли допълнения? – Не виждам. 
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Колеги, в този случай приемаме информацията за правилно 
отразена. 

Трябва ли да отговорим с писмо, госпожо Ганчева? 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не. 
Продължавам. 
Колеги, доколкото отлагаме втората част – за провеждането 

на  среща,  както  разбирам,  искам  да  ви  предложа  с  оглед 
предстоящата среща следващата седмица – така както традиционно 
сключваме граждански договор с подпомагащия експерт, в папката с 
моите инициали трябва да е  старият договор,  който е  сключен за 
последното участие в Работна група „Изборни въпроси“ с експерта. 
Предлагам  да  бъде  сключен,  така  както  администрацията  е 
предложила,  договор при същите условия,  само че за  предстоящо 
участие  в  Работна  група  „Изборни  въпроси“  за  подпомагане  от 
експерта при същото възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги? – Подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Моля, продължете, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам писмо с вх.  № 

ЦИК-07-114/25 от 30.11.2018  г., ведно с превода с вх. № ЦИК-07-
114/27  от  4 декември 2018  г. Колеги, това е писмо от господин 
Салваторе Галатиото. Припомням, че това е лицето от италианската 
контактна  точка.  Знаете,  че  ние  имахме  приложена  форма,  която 
утвърдихме  и  дадохме  своите  разяснения.  Сега  колегата  ни 
благодари за информацията, която сме подали. 
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На този етап ни моли за превод на български език на Поле 15, 
и да потвърдим дали Поле 19 да бъде изтрито или не. 

Отново  в  папка  с  моите  инициали  е  разположена  цялата 
относима информация по предходната преписка. Припомням, че ние 
с протоколно решение от 29.11.2018  г. потвърдихме, че преводът на 
формуляра  в  частта  на  българския  език  е  точен.  Като  правим 
следната бележка, а именно: по т. 15 – „Документи за самоличност“ 
следва да бъде заменено с „Лична карта/паспорт“. Може би това е 
довело  до  въпрос  у  лицето  какво  значи  това.  Но  „Лична 
карта/паспорт“ – всъщност това е преводът. 

Предлагам да му отговорим в тази част в този смисъл. 
Отделно от това сме отбелязали, че гражданите на Република 

България нямат избирателен номер. Това беше предложение, което 
приехме. Сега той ни пита дали ще може да изтрие т. 19. Колеги, аз 
мисля,  че  няма  проблем,  след  като  лицето  има  желание  да  бъде 
изтрито,  тъй  като  избирателният  номер  така  или  иначе  не  е 
приложим в този случай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Припомням,  че  ние  при 

обсъждането  на  тази  форма,  мисля  по  предложение  на  госпожа 
Солакова,   за точка 19 – избирателен номер, отбелязахме, че не е 
приложим за българските граждани и описахме това в писмото. И 
сега това лице за контакт предлага направо да бъде изтрита точка 10. 
(Реплики.) 

Правилно  посочва  колегата  Андреев.  Не  става  въпрос  за 
избирателен  номер,  а  става  въпрос  за  ЕГН.  Може  би  той  бърка 
избирателен  номер  с  ЕГН.  (Коментари  и  уточнения  извън 
микрофона.)

Съжалявам,  колеги,  аз  съм  се  объркала  по  отношение  на 
избирателния номера. (Ивайло Ивков без микрофон.)

Колега  Ивков,  да  вървим  напред,  обаче  да  направим 
необходимите  уточнения,  защото  смятам,  че  е  важно.  Той  пита 
следното: 
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На този етап ви моля за превод на български език на Поле 15. 
Само че в неговата форма на Поле 15 има документ за самоличност. 
Ние го заменихме с „Лична карта/паспорт“. Всъщност това е едно и 
също.  Да му обясним, че замененият от нас запис реално това са 
документите за самоличност, за да му стане ясно. Според мен така 
трябва да отговорим. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги,  установихме  извън  микрофона  и  разбрахме  защо 
пита колегата. Всъщност при превода записът в Поле 15 отново е 
преведен и той иска превод на български  език. Ние сега ще кажем 
„Лична  карта/паспорт“,  така  както  сме  го  и  гласували,  само че  е 
извършен превод на това, което не е трябвало да бъде превеждано. 

По отношение на Поле 19 ще кажем, че не следва да бъде 
изтрито, а трябва да се следи и да се подава ЕГН, т.е. задължително е 
това поле да остане. 

И колеги, за коректност на доклада отбелязвам, че след като 
бъде  преведено  писмото  от  преводаческата  агенция,  то  не  се 
представя  на  докладчика,  а  и  невинаги  докладчикът  владее 
английски. Затова мисля, че тези преводи следва да се уточняват с 
администрацията и да са разбираеми. Още повече че като един израз 
на  български  се  замени с  друг  израз  на  български,  е  ясно,  че  не 
трябва да се превежда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване такъв отговор. 
Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Цветозар Томов), против – няма.   

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще го възложа на администрацията, 
както  беше  прието,  да  осъществи  в  оперативен  порядък  връзка  с 
подпомагащия експерт за среща по отношение на доклада ми. 

Докладвам  и  писмо  с  вх.  № ЦИК-03-16  от  29.11.2018   г., 
което е Заповед на Министерския съвет. Разпределено е на госпожа 
Матева и на мен. Може би е в папката на колегата Матева.  Няма 
резолюция за вътрешна мрежа, колеги. Това е заповед на министър-
председателя. 

Става въпрос, че в периода от февруари до март 2019  г. ще се 
планира,  подготви  и  проведе  национално  киберобучение,  като 
колеги,  докладвам  ви  го  за  сведение,  за  да  се  запознаете  с  тази 
заповед. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  и  аз 
ще помоля да бъде публикувано във вътрешната мрежа. 

Следващ докладчик е господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  писмо  с  вх.  № 

ЦИК-00-738/1 от 30 ноември 2018 г. Това всъщност е искането на 
„Аргус  Травел  Интернешънъл“  ЕООД  за  възстановяване  на 
заплатената от тях гаранция за добро изпълнение в размер на 2100 
лв.  Припомням само, че това е фирмата,  която осъществяваше по 
предишния  договор  осигуряването  на  самолетни  билети  и 
медицински застраховки за превоз по въздух на пътници и т.н. Това 
искане беше постъпило по електронната поща и беше докладвано. 
Предприети са всички необходими действия и поисканата гаранция 
за добро изпълнение вече е възстановена на фирмата. Просто сега е 
пристигнал оригиналът и поради тази причина ви го докладвам за 
сведение. 

Докладвам  ви  също  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-71/15  от  28 
ноември 2018 г. и преводът, който е от 30 ноември 2018 г. със същия 
входящ номер, но с наклонена черта 16. Това е отново от д-р Аарсия 
Дервал  –  помощник  редактор  на  „Войс  Интернешънъл“  от 
избирателна  комисия  –  Индия,  с  което  ни  напомня,  че  можем да 
допринесем за следващия брой на списанието, като акцентът му е 
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„Да  направим  избирателните  секции  достъпни  и  удобни  за 
гласоподавателите“.  Крайният  срок  за  подаване  на  материалите  е 
бил 1 декември 2018 г. 

Докладвам го за сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Пенев. 
Давам думата на госпожа Грозева. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 
Уважаеми колеги,  в  моята  папка  от  днешна  дата  е  качено 

писмо с вх. № МР-12-1 от 30.11.2018 г. То е от инициативен комитет 
за произвеждане на местен референдум. Изпратено ни е заявление за 
регистрация  на  инициативен  комитет  за  произвеждане  на  местен 
референдум по въпроса: Да бъде ли учредена концесия за добив на 
подземни  богатства  –  индустриални  материали  –  глауконитови 
пясъчници  в  находище „Глория“,  разположено в  землището  на  с. 
Мало Пещене, община Враца, област Враца?“ Както и протокол от 
учредителното събрание. 

Аз съм подготвила отговор. Те искат да бъдат регистрирани в 
Централната  избирателна  комисия.  Както  знаете,  Централната 
избирателна  комисия  не  разполага  с  такива  правомощия  и  не 
регистрира  такива  инициативни  комитети  за  произвеждане  на 
местен  референдум.  Както  и  не  притежава  правомощието  да 
определя датата за произвеждане на местен референдум.  Съгласно 
чл.  30,  ал.  4  от  Закона  за  прякото  участие  на  гражданите  в 
държавната  власт  и  местното  самоуправление,  общинският  съвет 
определя датата за произвеждане на референдума не по-рано от 45 
дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума. 

Предложението  за  произвеждане  и  за  насрочен  на  местен 
референдум  следва  да  бъде  адресирано  до  председателя  на 
общинския  съвет,  който  в  тридневен  срок  от  постъпването  му  е 
длъжен да уведоми общинските съветници и кмета на общината за 
него. Председателят на общинския съвет организира създаването на 
публичен регистър,  в  който се завеждат предложенията  за  местен 
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референдум. Тези правомощия са разписани в чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона  за  прякото  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и 
местното самоуправление. Редът и начинът за насрочване на местен 
референдум са уредени в Закона за прякото участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление. 

Това е което съм подготвила, като съм цитирала и чл. 27, ал. 
1,  т.  3,  а  именно,  че  местен  референдум  се  произвежда  по 
предложение на инициативен комитет с подписите на една двадесета 
от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на 
територията на съответната община, район или кметство. 

Ако искате нещо да допълним, няма пречка. 
Иначе  ви  предлагам,  тъй  като  документите,  а  именно 

заявлението,  което  е  адресирано  до  Централната  избирателна 
комисия, е в оригинал, както и протоколът от проведено събрание за 
учредяване  на  инициативния  комитет  е  също  в  оригинал  с 
оригиналните  подписи,  заедно  с  писмото  да  им  бъдат  върнати  и 
оригиналите на тези два документа, за да могат те  съответно да ги 
насочат към правилния адресат. 

Ако нямате допълнения към писмото, ви предлагам да вземем 
протоколно решение. (Реплики.) 

Добре, в края на писмото пиша, че Централната избирателна 
комисия  със  свое  протоколно  решение  от  еди-коя  си  дата  връща 
оригиналните  документи  за  предприемане  на  по-нататъшни 
действия.  Ще посоча:  заявлението  и  протокола.  Да,  добре,  ще  ги 
опиша. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  с  това  допълнение  така 

предложения отговор. 
Режим на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

21



Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар Томов), против – 
няма.  

Предложението се приема. 
Това бяха вашите доклади, благодаря. 
Следващ докладчик е госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо, получено по електронната поща, с вх. № ЦИК-03-10/1 от 29 
ноември 2018 г. То е разпределено на мен и на госпожа Нейкова и е 
Уведомление за утвърдени изменени насоки за кандидатстване по 
процедура „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за 
изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление 
в Република България за периода 2016 – 2020 г.“  По Оперативна 
програма „Добро управление“  управляващият орган ни уведомява. 

За сведение. Ние сме получавали информация за промените, 
които се готвят. Нямаме бележки. Както е видно и от това писмо, 
бележки не са постъпили в хода на съгласувателната процедура. 

Колеги, докладвам ви отново вх. № ЦИК-09-218 от 26.11.2018 
г.  –  докладна  записка  от  господин  Желязков  за  директор  на 
Дирекция  „Администрация“.  Преписката  е  прехвърлена  в  папка  с 
днешна дата. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги,  както  и  на  работното  заседание  вчера  и 
днес се запознахме с предоставените ни мостри, ориентираме се към 
варианта,  който събра  най-голямо мнозинство.  Предлагам от  този 
одобрен  артикул  и  бройки  да  одобрим  закупуването,  както  и  да 
одобрим  разбира  се  съответния  разход,  посочен  в  таблицата   в 
докладната  записка.  Вариант № 1 –  така  както е  предложено и  в 
докладната записка като бройки и разходи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
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Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  
против – 2 (Георги Баханов, Емануил Христов).  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  вх.  №  ЦИК-09-

205/1  от  28.11.2018  г.  На  29  ноември  2018  г.  ви  докладвах  за 
запознаване докладната записка от господин Желязков за директор 
на  дирекция  с  предложени  три  варианта  въз  основа  на  получени 
оферти  от  шест  фирми  за  доставка  на  техника  и  софтуер  в 
изпълнение  на  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 
комисия.  Както  и  на  самото  заседание  имахме  възможност  да 
прегледаме докладната записка и приложенията – тук са и всички 
постъпили  оферти,  така  и  на  работна  група  вчера  обсъдихме 
представените варианти и аз поне останах с впечатление, че трябва 
да изберем един вариант и ви предлагам Вариант 3 за закупуване на 
10  броя  компютри  и  10  броя  лаптопи,  както  и  20  броя  лицензи. 
Знаете, че лицензите и в трите варианта са едни и същи. (Коментари 
и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  чухте 
предложението. Подлагам го на гласуване. 

Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),  против – 4 
(Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Както се оказва,  обикновено когато 

човек не разбира, най-лесно предлага. Затова лесно ми беше да ви 
предложа третия вариант. 

С вх. № ЦИК-02-72 от 3 декември 2018 г. сме получили два 
броя фактури на сума  78,90 лв. за изпратени изходящи писма от 
Централната  избирателна комисия за  м.  ноември 2018 г.,  с  молба 
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сумата  да  бъде  преведена  по  посочената  банкова  сметка.  Както 
знаете,  след  получаване  на  това  писмо  с  фактурите,  в  нашето 
деловодство се извършва проверка и за резултатите от проверката се 
изготвя справка. Такава е представена и към настоящата преписка от 
госпожа  Благоева  и  госпожа  Ваня  Стоянова.  Съгласувано  е  от 
Красимира Манолова.  Справката е изготвена от госпожа Атанаска 
Ямачева. Обикновено тази забележка е една и съща, че при нас са по 
изходящи номера, а в справката на съответния отдел в Народното 
събрание – по датата на изпращането. 

Нашите  колеги  са  отразили,  че  записът  е  направен  на  28 
ноември 2018 г. – шест броя като общ сбор, от 22 ноември – два броя 
и 27 ноември – четири броя. 

Колеги,  предлагам  да  се  предостави  на  счетоводството  за 
превеждане на дължимата сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да  се 
предостави. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  са 
публикувани покани за семинари, обучения във връзка с актуална 
практика  по  трудово  законодателство,  осигурително 
законодателство през 2019  г. Това пак са счетоводни въпроси. Моля 
да се запознаете. До длъжностното лице по защита на личните данни 
– отново актуална тема. Моля да се запознаете и при желание да се 
заяви всеки един колега за участие. Предоставена е информацията и 
на администрацията. 

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  вх.  № ЦИК-09-220/1  от  3 
декември 2018 г. Това е докладна записка от директора на Дирекция 
„Администрация“ госпожа Манолова. Тя е допълнение към докладна 
записка с вх. № ЦИК-09-220 от 29 ноември 2018 г. Тази докладна 
записка  заедно  с  предложенията,  получените  оферти  и 
приложенията към докладната, бяха докладвани от госпожа Матева. 
Тя ми предостави папката вчера на работна група, за да се запознаем 
и да обсъдим въпроса. Дотолкова доколкото имаше възпрепятствани 
колеги  по  обективни  причини  да  участват  в  заседанието  на 
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работната  група,  днеска  моля  да  се  запознаят  до  следващото 
заседание, за да може да се вземе решение по отношение на тези три 
събрани оферти от „А1 България“, „Виваком“ и „Теленор България“. 
Да  се  запознаем  и  с  предложенията  на  администрацията,  за  да 
можем да решим въпроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Моля да продължим със следващ доклад, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на работна група 

вчера  ви  информирах  за  движението  по  възложената  задача  за 
изработване  на  Вътрешни  правила  за  архивирането  след 
протоколното  решение  на  Централната  избирателна  комисия 
относно обхвата на учрежденския архив, както и изработването на 
проекта  на  номенклатура  на  делата  в  Централната  избирателна 
комисия.  Както  ви  казах,  и  на  работното  заседание  на  работната 
група госпожа Лилия Богданова във вчерашната папка беше качила 
проекта  на  правила  с  единствената  разлика  –  допълнението  по 
отношение  на  обхвата  на  учрежденския  архив.  Проектът  на 
номенклатура  е  изготвен  от  нея,  но  не  е  качен,  тъй  като 
председателят  на  постоянно  действащата  Експертна  комисия 
госпожа  Красимира  Манолова  не  желае  те  да  бъдат  публикувани 
преди да се запознае с тях и да каже своите бележки. 

Във връзка с това отново стои въпросът за ангажирането на 
експерт  от  администрацията  на  Народното  събрание  –  госпожа 
Ирина  Колева.  Този  въпрос  стои  пред  Централната  избирателна 
комисия дотолкова доколкото ние имаме общото разбиране, че при 
необходимост  тя  трябва  да  бъде  привлечена.  Но  при  липса  на 
решение,  както  и  на  сключен  договор,  госпожа  Богданова  като 
изпълнител на задачата не може по свое усмотрение да прецени в 
какъв  обем  да  се  възложи  съответна  задача  и  кога  да  бъде 
привлечено лицето. 

Предлагам  ви  да  разгледаме  проекта  на  договор,  който  е 
публикуван  във  вътрешната  мрежа.  Той  е  в  съответствие  с 
уточненията,  които направихме на 25 октомври 2018 г.  отново на 
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работна  група.  И  включва  задачи,  свързани  с  консултиране  на 
постоянно  действащата  Експертна  комисия  в  Централната 
избирателна  комисия  и  издаване  на  становища  при  изготвяне  на 
класификационната  схема  на  видовете  документи,  даване  на 
становища,  консултиране  при  изготвяне  на  номенклатурата  на 
делата,  с  определянето  на  сроковете  за  тяхното  съхранение  в 
учрежденския  архив  на  Централната  избирателна  комисия,  при 
изготвяне на инструкция за прилагане на номенклатурата на делата и 
във  връзка  с  изготвянето  на  вътрешни  правила  за  дейността  на 
учрежденския  архив,  както  и  при  организиране  внедряването  на 
номенклатурата в Централната избирателна комисия.  

От този проект, който ни е представен, аз единствено ще ви 
помоля  в  точка  втора  да  предвидим,  че  изпълнителят  по  този 
договор има право да провежда консултации с отговорния за ЦИК 
служител  от  Централния  държавен  архив  за  получаване  на 
методически указания, но това да бъде съвместно с председател или 
член на постоянно действащата Експертна комисия в Централната 
избирателна комисия. 

Срокът на договора е един месец или до приключване в точка 
първа от договора дейност, и размерът на възнаграждението е 1100 
лв.  като  предложение.  Моля  за  вашите  бележки.  (Коментари  и 
уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, в оперативен порядък уточнихме предстоящите дейности. 

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  договор  с 
корекцията в т. 2 и т. 3 и като отменим предишното си протоколно 
решение по отношение на това лице. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
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Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов), против – 1 (Румен Цачев).  

Предложението се приема. 
Следващ докладчик е госпожа Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмо с вх. № МИ-06-517 от 28 ноември 2018 г., което ви докладвах 
на  29  ноември,  от  кмета  на  Ботевград,  с  искане  да  отговорим на 
въпроси при произвеждане на избори и при наличие на избирателя в 
избирателен списък – става дума за избиратели,  чийто адрес е на 
улици на които служебно са дадени нови имена и нови номера: 

„След легитимиране с валидна лична карта (такава, на която 
не е изтекъл срокът на валидност), следва ли да бъде допуснат за 
упражняване на право на глас, като разликата в адреса бъде отразена 
в избирателния списък в графа „Забележки“?“ 

И следващият въпрос: „Разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 5 от 
Закона за българските лични документи създава ли предпоставка за 
недопускане на този избирател до упражняване на право на глас?“ 

Само ще ви подсетя,  че  чл.  32,  ал.  1  визира случаите,  при 
които се обявява за недействителна личната карта на лицата. В т. 5 
пише:  променили  постоянния  си  адрес.  И  останалите  точки,  с 
изключение на починалите, са уредени по същия начин: заявили, че 
личната  карта  е  изгубена;  с  изтекъл  срок,  т.е.  предполагат  се 
действия извършени от самия избирател. 

Отговорът  се  намира  в  моята  папка  за  заседанието  на  29 
ноември 2018  г. заедно със самото писмо-питане. Колегата Ганчева 
тогава  помоли  да  го  отложим  за  следващо  заседание,  за  да  се 
запознае с отговора. 

Аз съм отговорила, че лицата могат да гласуват, като в графа 
„Забележки“ се впише, тъй като промяната на адреса не е извършена 
от избирателя и реално той се намира на същото място, а има само 
промяна  на  наименованието,  и  чл.  32  според  мене  не  е  пречка. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Отговорът е в духа на нашето решение. Ние имаме специално 
решение  за  тези  случаи.  Имаме  и  принципно  решение,  имаме  и 
няколко отделни за отделни общини. (Запознаване и разисквания.)

Това е за невалидния – това са другите три хипотези: заявил, 
че е загубен; изтекъл срок и когато е починал. (Реплики.) 

Нарочно  съм  го  оставила,  защото  се  подчертава,  че  е 
невалиден,  тъй  като  е  невалиден  или  е  с  изтекъл  срок.  Такива 
документи  –  подчертавам  невалидността  на  документа.  Затова  е 
отпред. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Нямам нищо против да  напишем и чл.  32,  и  чл.  263.  Чета 
текста: В случаите, когато личният зелен паспорт или личната карта 
са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати, 
или в процес на издаване, избирателят се допуска до гласуване, ако 
представи  удостоверение  за  издаване  на  личен  документ.  Ако 
искате,  ще  запишем  текста  –  чл.  263,  ал.  1,  второто  изречение. 
(Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  подлагам на  гласуване така  изготвения  отговор,  като  т.  4 
става  текстът  на  чл.  263,  ал.  1,  изречение  последно  от  Изборния 
кодекс. Режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Това беше вашият доклад, госпожо Сидерова. 
Продължаваме с господин Баханов и след това ще върнем на 

госпожа Солакова. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-08-19 от 

3 декември 2018 г. от Районния съд в гр. Гоце Делчев е изпратено 
писмо до председателя на Централната избирателна комисия, с което 
ни  уведомяват,  че  съгласно  протоколно  определение  на  съда  от 
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6.11.2018  г. по НОХД 615/2017 г., което е отложено за 5.12.2018 г., 
което  е  утре,  съдът  изисква  в  10-дневен  срок  от  получаване  на 
съобщението да предоставим информация относно едно подсъдимо 
лице  с  посочено  ЕГН,  с  постоянен  адрес  в  с.  Мосомище,  област 
Благоевград, дали е упражнило правото ни са глас в местните избори 
за  кметове  и  общински  съветници  на  25.10.2015  г.  в  секционна 
избирателна комисия № 25 в с.  Мосомище, и ако се установи, че 
същият  е  участвал,  да  изпратим копие  от  страницата,  на  която  е 
записано  името  на  подсъдимия,  ЕГН  и  данни  от  документа  за 
самоличност, адрес и подпис на гласоподавателя. 

Уважаеми  колеги,  единият  вариант  е  да  препратим  по 
компетентност това писмо на общинската избирателна комисия, но 
ще  проверя  дали  е  Гоце  Делчев  или  Хаджидимово,  понеже 
общините  са  една  до  друга.  И  след  уточнението  на  съответната 
общинска избирателна комисия, да им препратим писмото с молба 
за съдействие. Другото е да изпратим писмо на Районния съд – гр. 
Гоце Делчев, с което да ги уведомим, че исканата информация могат 
да получат от съответната общинска избирателна комисия. Това са 
двата варианта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  нека  да  изпратим  писмото  до  общинската  избирателна 
комисия с копие до съда. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
И госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  ЦИК  постъпи 

една молба с вх. № ЦИК-11-53 от 4 декември 2018  г., от господин 
Георги  Михайлов  Сенгалевич,  с  посочено  ЕГН,  данни  от  лична 
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карта,  постоянен  адрес,  електронен  адрес  за  контакт.  Молбата  е 
подписана и се иска във връзка със съдебно дело, водено от него в 
Гърция,  да  му  бъде  издадено  удостоверение  за  участието  му  в 
парламентарните избори на 26 март 2017 г. като кандидат за народен 
представител  в  13.  Изборен  район  –  Пазарджик,  в  листата  на 
„Обединени патриоти“ под № 17. Той самият в листата е под № 7 – 
аз го виждам в регистъра на кандидатите на нашата страница. Иска 
се в удостоверението да се посочат и броят преференциални гласове. 
Затова  не  успях  да  направя  проверка,  но  знаете,  че  имаме 
възможност да го направим и ще включим и тези данни. 

Предлагам да издадем такова удостоверение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, режим на гласуване. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Кристина Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с: 
6.  Разни. 
По нея има трима докладчика. Първият докладчик съм аз. 
Уважаеми колеги, докладвам ви преписка с вх. № ЦИК-07-

188 от 30.11.2018 г. и вх. № ЦИК-07-188/1 от 3.12.2018 г. Уважаеми 
колеги,  това  е  писмо  от  господин  Чокан   в   качеството  му  на 
президент на АСЕЕЕО. Той информира всички нас, че следващата 
среща на Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО ще бъде в периода 7-8 
март 2019  г. в Любляна – Словения. 

Колеги, рано е да определяме наш представител. Затова към 
днешна дата е само за сведение. Аз ще се обърна и към директора на 
дирекцията, за да ни припомни, когато наближи датата, че трябва да 
определим наш представител. 

30



И  на  второ  място,  колеги,  във  вътрешната  мрежа  извън 
отделните папки е публикуван протокол от срещата на Централната 
избирателна  комисия  с  господин  Дончев  на  26  ноември  2018  г. 
Колеги, докладвам ви го за сведение. 

Третото, което искам да кажа вече и на микрофон. Обръщам 
се към докладчика от страна на ЦИК, въпреки че е извън залата, да 
внесе  предложенията  на  Обществения  съвет  за  разглеждане,  по 
които е редно да се произнесем, защото тези предложения са още от 
началото на годината. 

Давам  думата  на  госпожа  Стефанова  като  следващ 
докладчик. 

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Уважаеми  колеги,  на   27  и 
28 ноември  „Интернешънъл  айдиа“  проведе  Кръгла  маса  на  тема 
„Междуведомствено сътрудничество за киберсигурност при избори“ 
в Хага.  Това събитие е  продължение на  проведената  Кръгла маса 
миналата  година  на  тема  „Киберсигурността  при  избори“  5 
проведените над 20 интервюта по телефона през м. август т.г. 

В  събитието  участваха  40  участника  от  19  страни,  като 
дискусиите бяха насочени в посоката, че органите за управление на 
избори  не  са  сами  в  битката  с  кибератаките,  а  дейността  им  е 
съвместна с други държавни институции, граждански организации, 
политически  партии,  медиите,  частния  сектор,  както  и 
същевременно успяват  да запазят  независимостта и прозрачността 
си. 

Кръглата маса се проведе в шест сесии, в които страни като 
Швеция,  САЩ,  Холандия,  Канада,  Великобритания,  Австрия, 
Норвегия  и  други  споделиха  своя  опит  и  организация  в 
междуинституционалното  сътрудничество  за  киберсигурност. 
Госпожа Таня Цанева изнесе презентацията за България в първата 
работна сесия, като се справи отлично със задачата. 

Мотото на събитието беше „Ние искаме да научим, но имаме 
и  малко  да  споделим“.  Дискусиите  за  изборите  и  технологиите 
,включващи компонентите  на  киберсигурността  също в  развитите 
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демокрации,  много  нови  инициативи  и  опит,  представляващи 
предизвикателство  за  всички,  като  общи  усилия  за  събиране  на 
всички части в едно цяло. Оупън дата – отворени данни, открит код 
и сертификация като мерки за сигурност  и прозрачност в критични 
ситуации  при  информационно-комуникационните  технологии  в 
изборите. 

Материалите от събитието ще бъдат изпратени по имейла до 
две седмици, а в началото на следващата година „Айдиа“ предстои 
да  издаде  публикация  със  събрана  цялата  информация  от  двете 
кръгли маси и интервютата. Съгласно концептуалния документ от м. 
юли т.г., в обобщение на опита и практиката в две посоки, основни 
рискови елементи за  киберсигурността  в  изборите и как  страните 
организират своето междуинституционално сътрудничество, за да се 
справят с рисковите ситуации. 

Страните,  стремящи  се  към  ефективна  инфраструктура  за 
киберсигурност,  трябва  да  изградят  оптимална  форма  на 
сътрудничество  с  държавните  агенции  и  институции, 
изпълнителната  власт,  пряко  ангажираните  държавни  органи,  в 
която  има  споделена  отговорност,  като  киберрисковете  се 
разглеждат във всички фази на изборния цикъл, но по-специфичното 
е, че всичко е концентрирано в един ден – изборния ден. Атаките 
срещу технологиите  за  гласуване,  уеб-сайтовете,  имейл-акаунтите, 
фалшивите новини, манипулативните действия – всичко свързано с 
публичните комуникации. 

Добрата  практика  е  моделът  на  инфраструктурата  да  се 
основава  на  съществуващите  структури  и  да  се  прави  одит  на 
системите. 

Малко  по-детайлно  за  Швеция,  Холандия,  Албания  ако 
искате,  да ви разкажа или да спрем до тука,  а след като получим 
публикацията през януари, тогава да коментираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

32



Уважаеми колеги, може би да получим и презентациите, за да 
можем едновременно с представянето  на детайлите да  виждаме и 
съответните презентации. 

Благодаря много, госпожо Стефанова. 
Уважаеми  колеги,  преди  да  дам  думата  на  последния 

докладчик, моля да ми простите. Пропуснах да ви докладвам, че във 
вътрешната  мрежа  за  днешното  заседание  е  публикуван  и 
протоколът  от  срещата  на  Централната  избирателна  комисия  с 
представители на Обществения съвет на 27 ноември 2018 г. 

Докладът ми е за сведение. 
И давам думата на господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам за 

хода и действията по отношение на нашия проект за лого и логотип. 
На  28  ноември,  сряда,  се  видяхме  с  представители  –  двама 
преподаватели  от  Художествената  академия,  и  един  от  Съюза  на 
художниците, с които обсъдихме визията за изготвяне на цялостна 
документация по реализирането и осъществяването на конкурса за 
логото  и  логотипа.  Присъствахме  госпожа  Мусорлиева,  госпожа 
Матева и аз. 

В  хода  на  срещата,  която  беше  ползотворна,  се  родиха  и 
доста допълнителни идеи и леко се поразшири даже предметът на 
конкурса.  В  документацията,  която  ще  бъде  подготвена,  ще  се 
включва и цялостна визия как ще изглежда знакът във всякакъв тип 
материални  носители,  включително  и  в  електронен  вид, 
включително  и  за  брошурите  и  афишите  за  разяснителната 
кампания. Те ще ни дадат проект как ще стои знакът на различни 
варианти в различен формат носители. Съответно шрифтовете как 
ще  изглеждат  в  различни  варианти.  Тоест,  казаха  ни  как  ще  се 
описва  участниците в конкурса да дават и допълнителни проекции 
този  знак  как  ще  стои  в  различни  варианти,  включително  и  на 
нашата страница. 

В документацията влезе включително и участниците в този 
конкурс да дадат и писмена обосновка в крайна сметка с около 1000 
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думи  –  общо  взето  да  изразят  и  вербално  визията  си  защо  са 
предложили  тоя  тип  графично  изображение.  Това  влезе  също. 
Включително и за шрифтовете, като ние казахме общо взето, че в 
случая шрифтът не трябва да бъде чак толкова калиграфски, а да 
бъде ясен и отчетлив на съответния фон. Тоест, визията, която ще ни 
бъде  представена,  да  дава  и  четливост  и  отчетливост  на 
изображението. 

Във връзка с това предвид скъсените срокове минахме към 6-
ти горе-долу да получим проектите по конкурсната документация, 
т.е. до края на седмицата. И съответно тримата, които присъстваха: 
господин Златков – преподавател, проф. Борисова – преподавател в 
художествената  академия,  и  господин  Стайков  от  СБХ,  поеха 
ангажимент в този кратък срок съответно да подготвят цялостната 
документация  с  техническите  изисквания  за  букви,  цветове, 
тоналности,  колорити  и  пр.  И  тримата  се  наеха  да  получим 
документацията до  края на седмицата,  за което ще ви докладвам 
допълнително.  В тоя смисъл бяхме гласували проекта на договор. 
Предлагам  с  тримата,  които  ще  ни  изработят  цялостната 
документация, съответно да се подпише от председателя...

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев, но ние вече гласувахме този договор, така че не е 
необходимо второ гласуване. Вие просто конкретизирате, че това са 
трима от четиримата предложени преди. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Трима са  и до края на седмицата да стане 
тази документация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 
Свиквам  следващото  заседание  на  6  декември  2018  г., 

четвъртък, в 10,30 ч. 
Уведомявам  ви  –  обикновено  не  е  необходимо  такова 

уведомяване, но в случая ви уведомявам, че по обективни причини 
ми  се  налага  утре,  в  четвъртък  и  петък  да  ползвам  да  ползвам 
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отпуск.  По  закон  аз  се  замествам  от  госпожа  Мусорлиева,  но  в 
случай  че  Правната  комисия  в  Парламента  разглежда 
законопроектите  за  изменение и  допълнение  на  Изборния  кодекс, 
въпреки обективните причини, които ми налагат отсъствие от ЦИК, 
ще направя всичко възможно да отида на заседанието на Правната 
комисия, за да представлявам Централната избирателна комисия и 
нейното становище. 

Благодаря ви. 
Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева
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