ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 695
На 14 декември 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Иванка Грозева
2. Приемане работата по договора за отпечатване на Бюлетин
за нови и частични избори.
Докладва: Емануил Христов.
2а. Доклад относно искане за отваряне на помещения.
Докладва: Ерхан Чаушев
3. Доклад относно вътрешните правила по ЗОП и график на
обществените поръчки за 2019 г.
Докладва: Владимир Пенев
4. Доклади по писма.
Докладват: Емануил Христов, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Камелия Нейкова
5. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Севинч Солакова,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман и Таня Цанева.
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ОТСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Александър Андреев,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Росица Матева,
Румен Цачев и Румяна Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на дневен
ред:
1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК –
докладчик госпожа Грозева.
2. Приемане на работата по договора за отпечатване на
Бюлетин за нови и частични избори – докладчик господин Христов.
3. Доклад относно вътрешните правила по ЗОП и график на
обществените поръчки за 2019 г. – докладчик господин Пенев.
4. Доклади по писма с докладчици господин Христов и
госпожа Солакова.
5. Разни с докладчик аз и всеки друг, който има да докладва
нещо.
Заповядайте за допълнение към дневния ред, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включвам ви.
Заповядайте и вие, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В отваряне на помещения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, това ще
бъде нова точка 2а. Записах, господин Чаушев.
Други? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред, бих искала да ви информирам, че от днешното
заседание по обективни причини отсъстват: господин Андреев,
госпожа Ганчева, госпожа Матева, господин Цачев, госпожа
Сидерова, господин Томов и господин Баханов.
Закъсняват госпожа Мусорлиева и господин Пенев.
Колеги, преминаваме към точка първа. Заповядайте,
госпожо Грозева.
Точка 1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моята папка от днешна дата е качен
проект за решение за промяна в състава на Общинската избирателна
комисия – Панагюрище.
С вх. № МИ-06-533 от 10 декември 2018 г. по електронната
поща е пристигнало писмо, подписано от кмета на община
Панагюрище, с което ни изпраща заявление от Яница Таушанова
Мирева, секретар на ОИК – Панагюрище, назначена с Решение
№ 1817-МИ/НР от 4 септември 2015 г. Същата е поискала да бъде
освободена от заеманата от нея длъжност поради несъвместимост с
длъжност, която ще заеме в най-скоро време.
Изготвила съм проекта за решение. С вчерашна дата,
13 декември, с вх. № МИ-06-533/1 е пристигнал и оригиналът на
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заявлението. Госпожа Мирева ще бъде назначена за стажант
вследствие спечелен конкурс в органите на МВР, поради което
изпада в несъвместимост по смисъла на чл. 146, ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
Предлагам ви гласуваме решение, с което да освободим като
секретар госпожа Яница Константинова Таушанова-Мирева и да
анулираме издаденото й удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на решение
за промяна в състава на ОИК – Панагюрище.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Номерът на решението е 5150-МИ/НР.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: В моята папка ще намерите и писмо до
политическа партия ГЕРБ, в което ще бъде допълнен номерът на
решението, в най-кратък срок да направят предложение за
попълване състава на Общинската избирателна комисия –
Панагюрище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, изчерпихме точка първа от дневния ред.
Преминаваме към точка втора. Заповядайте, господин Христов.
Точка 2. Приемане работата по договора за отпечатване на
Бюлетин за нови и частични избори.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
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Колеги, в папката с моите инициали може да видите,
получили сме писмо от „Информационно обслужване“ АД заедно с
приемно-предавателни протоколи, което е във връзка с отчитането
на Договор № 27 от 22 ноември 2018 г., който касае отпечатването
на Бюлетина с резултатите от новите и частичните избори за
периода от местните избори до последните частични избори, които
се произведоха на 21 октомври.
В сряда от „Информационно обслужване“ донесоха всички
250 броя – 100 с твърди корици и 150 с меки корици, за което има
подписан приемно-предавателен протокол. Госпожа Красимира
Манолова ги е получила. Срокът беше 18-ти, тоест договорът е
изпълнен в рамките на срока и екземплярите от Бюлетина са
предоставени.
Предлагам Централната избирателна комисия да приеме
решение, че приемаме работата по договора за изпълнена без
никакви забележки и да упълномощим председателя и секретаря на
Централната избирателна комисия да подпишат приемнопредавателния протокол по отношение приемане работата по
договора, за да може в рамките на следващата седмица да се изплати
финансовото задължение, което дължим за свършената работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Преминаваме към точка 2а – Доклади относно искане за
отваряне на помещения. Заповядайте, господин Чаушев.
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Точка 2а. Доклади относно искане за отваряне на запечатани
помещения.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-14-38-1 от
10 декември 2018 г. сме получили искане за отваряне на запечатани
помещения от кмета на община Баните. Във вътрешната мрежа има
проект на решение.
Ситуацията е следната. В община Баните в едно помещение
на петия етаж на общината се съхранявали книжата и материалите
от изборите за президент и вицепрезидент в 2016 г., националния
референдум същата година, за народни представители в 2017 г. и
през 2015 г. общински избори и националния референдум. Иска се
да се отвори това помещение и книжата и материалите да се
преместят в ново обособено помещение на третия етаж на същата
община.
Предлагам да приемем проекта на решение и да им се
разреши отварянето и съответно да се преместят материалите от
петия етаж на третия етаж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5151-МИ/НР/ПВР/НС.
С това изчерпихме точка 2а от дневния ред. Преминаваме
към четвърта точка – Доклади по писма, доколкото по точка трета
докладчикът ще закъснее.
Заповядайте, господин Христов.
Точка 4. Доклади по писма.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, ще започна с това, че сме получили отново
съответния бюлетин от „Ф-Секюри“. Ще го предоставим на нашия
IT специалист. За сведение.
Второ. Има едно писмо, което е получено с дата 13 декември.
Съвсем кратко е, затова ще ви го прочета. Писмото е от инж.
Валентин Денев.
Пише: „За Изборния кодекс или как изборите да са
максимално честни. Елементарно (според мен) е да се поставят
механични или оптико-електрически броячи на входовете на
тъмните стаички. При оформяне на изборните протоколи броят на
гласувалите в протокола трябва да съвпада с данните от брояча. Ако
не съвпада, се анулира изборът в тази секция и се организира нов,
като се финансира за сметка на съответната избирателна комисия и
наблюдателите в секцията. По този начин ще се елиминират
мъртвите души, което не е малко за начало.“
Предлагам да остане за сведение, тъй като ние не сме
законодателен орган, за да променяме тези условия.
Ако си спомняте, през миналата седмица ви докладвах две
писма – едното беше от госпожа Десислава Калчева, която искаше
данни за избирателната активност от местните избори в 1991 и
1995 г. Написал съм едно писмо, като съм й обяснил това, което и на
вас казах че ще напиша в писмото. В края на краищата в
Централната избирателна комисия пък и като задължение на ЦИК не
е вменено да отчита показателя „Избирателна активност“. Така е
било и с предишните закони. Но Централната избирателна комисия
със свое решение от последните години, откакто е постоянно
действаща комисия, е въвела този показател, макар че няма пряка
дефиниция за него. И описвам, че де факто ние вземаме от ГД
„ГРАО“ данните за броя на гласоподавателите, тъй като за да се
намери отношението, трябва да се знае спрямо кое да бъде, а няма
регистър на избирателите, за да може да се прави точна сметка.
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Освен това, проверих още веднъж, въпреки че бях сигурен че
е така, в диска, който се съхранява в Централната избирателна
комисия относно изборите, които са проведени между 1991 и
1999 г., няма такъв показател. Нещо повече, даже в диска няма
данни за местните избори от 1991 г. Има данни за парламентарните
избори от 1991 г., но за местните избори няма. Така че в ЦИК, тъй
като съм сигурен, че нямаме и отпечатан Бюлетин за това нещо, не
можем да предложим данни.
Предлагам на госпожа Калчева, ако желае, да се обади в
Централната избирателна комисия и да й предоставим един
екземпляр от това CD с резултатите от 1991-1999 г. но там са само
резултатите. Ако тя намери начин, по който да сметне от
резултатите избирателната активност спрямо броя на хората в
списъците, би могла да го направи.
Това е по отношение на писмото до госпожа Калчева. За
съжаление, ние не можем да й помогнем. Още повече, че всички
материали от 1991-1995 г. са предадени в „Държавен архив“ и при
нас не се съхранява нищо, освен Бюлетините. Но Бюлетин за 1991 г.
отсъства в библиотеката на Централната избирателна комисия. Не
съм проверил само в кабинета на председателя дали няма такъв
Бюлетин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов, ще проверим и в моя кабинет.
Колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Подготвил съм отговор на още едно
писмо, той е съвсем кратък. Писмото е от госпожа Алиша Рамон,
която се води директор „Изборно консултиране“. Търсила е в сайта
на ЦИК данни за евроизборите от 2007 и 2009 г., но не ги е
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намерила, намерила е данни от 2014 г. Моли, ако можем, да й
помогнем.
Пиша й, че ги има на сайта, но са в архив в портала и съм
посочил директно препращането. Писмото ще трябва да се даде за
превод на английски и да й бъде изпратено по имейла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор и
неговия превод на английски.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам едно
писмо от „Информационно обслужване“ с вх. № ЦИК-00-759 от
13 декември. То е във връзка с изтичащия срок на Договор № 2 от
25 януари 2018 г. за предоставяне на услуги от „Информационно
обслужване“ по поддръжка на програмен продукт за електронна
система за управление на документи – Деловодство.
Дейностите включват инсталиране на нови версии на
продукта,
предоставяне
на
актуализирана
документация,
администриране, консултации по телефон, на място, отстраняване на
проблеми.
При същите финансови параметри сме получили и два
екземпляра на договора, подписани за „Информационно
обслужване“, за 12 месеца.
Аз ви предлагам да одобрим сключването на договора и да
упълномощим председателя да подпише този договор заедно с
главния счетоводител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващата
докладна записка с вх. № ЦИК-09-211-1 от 13 декември 2018 г. е
относно корекция по повод наше решение за коледни протоколни
комплекти. Както виждате, те са свързани с финансовите параметри.
Ние сме гласували 120 лв. за транспортни разходи за тези
комплекти, но такава услуга няма да бъде предоставена. За опаковка
и аранжировка обаче на комплектите трябва да одобрим 80 лв.
Аз ви предлагам да одобрим този разход за опаковане и
аранжировка на комплектите в размер на 80 лв. с ДДС, като, пак
казвам, се отменя разходът за транспортни услуги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, още един последващ доклад
във връзка пак с протоколни подаръци. За комплектите кожени
бележници с химикали ние гласувахме, но с оглед на прецизиране
размера на разхода сега ви докладвам за сведение справка,
представена в табличен вид, за конкретните бройки по отделните
видове с общ размер 4195,20 лв. с ДДС.
Предлагам формално да одобрим този разход.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка от госпожа
Манолова, директор на дирекция „Администрация“,с вх. № ЦИК-09224 от 13 декември. Госпожа Манолова предлага да вземат участие в
семинари служители от дирекция „Администрация“, отдел
„Счетоводство“. Единият семинар е целодневен на 17 януари
„Промени в осигурителното законодателство през 2019 г.“, а другият
е полудневен семинар на 8 февруари 2019 г. „Законът за данъците
върху доходите на физически лица през 2019 г.“.
Госпожа Манолова е предоставила информация за
семинарите, включително лекторите, относно практическата
насоченост и ползата от тези семинари за служителите от
счетоводството.
Участие ще вземат Валерия Никова Бончева – счетоводител,
и Жасмина Пеовска – счетоводител-касиер. Таксата за целодневния
семинар е 185 лв. без ДДС или 220 с ДДС. Таксата в полудневния е
100 лв. без ДДС или 120 лв. с ДДС. Крайният срок за регистрация и
плащане е 11 януари 2019 г., но при заплащане до 31 декември
2018 г. може да се ползва отстъпка от 10 процента от таксата.
Предлага се и пакетна цена при участие в двата семинара в размер на
315 лв.
Колеги, предлагам да бъде одобрено това предложение на
госпожа Манолова, включително и очакваните разходи за участие в
семинара. Представен е, разбира се, и контролен лист за
предварителен контрол от финансовия контрольор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-09-64
от 13 декември 2018 г. в Централната избирателна комисия постъпи
писмо за съгласуване на проекта за постановление на Министерския
съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България
за 2019 г. В тази връзка ви информирам, че в извънредния брой 103
от 13 декември 2018 г. на „Държавен вестник“ е обнародван Законът
за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
В Устройствения закон за държавния бюджет и Закона за
публичните финанси е предвидено, че до един месец от обнародване
на годишния Закон за държавния бюджет по предложение на
министъра на финансите трябва да се приеме постановлението на
Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет.
В изпълнение на изискванията на закона в десетдневен срок
от обнародване на постановлението първостепенните разпоредители
следва да публикуват бюджета си на интернет страницата. В Закона
за бюджета в чл. 43 е приет бюджетът на Централната избирателна
комисия.
По самото постановление, уважаеми колеги, аз нямам
бележки и предложения. От счетоводството също не са постъпили
до настоящия момент. Предлагам ви, ако не постъпят бележки в
срока за съгласуване, да не изпращаме писмо, тъй като то ще бъде
без бележки и предложения. Съгласно Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация ще се приеме, че
сме без бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Виждам, че колегите приемат тази идея.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка
от госпожа Младенова, главен счетоводител, вх. № ЦИК-09-226 от
14 декември 2018 г. относно неизразходвани средства от средства
„Персонал“ към м. декември. Виждате изпълнението на бюджета по
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показател „Персонал“ в бюджета на Централната избирателна
комисия. Справката съдържа конкретни данни към 30 ноември
2018 г., както и остатък от бюджета по показател „Персонал“ с
изрично обръщане на внимание, че дейността на Централната
избирателна комисия през изтеклата година е осъществявана в
намален състав, което е довело до увеличаване на работния обем от
страна на членовете на Централната избирателна комисия и
администрацията. Посочен е и редът, по който се усвояват
средствата като два варианта.
Докладвам ви за сведение докладната. Ще помоля, ако още
не е публикувана наред със справката в табличен вид по
изпълнението на бюджета по този показател, да се публикува и
справката за допълнителни възнаграждения и награди за 2018 г. на
членовете на ЦИК и на администрацията.
Докладвам ви за сведение. Към тази докладна ще бъдат
публикувани и останалите справки, които посочих преди малко.
Докладвам ви за сведение покани за семинари. Те са
публикувани във вътрешната мрежа в папка „Покани“, моля да се
запознаете. Те са предоставени и на директора на дирекцията за
запознаване и преценка относно участието на служителите от
администрацията.
И отново връщам на вашето внимание докладна записка от
господин Желязков за директор на дирекция „Администрация“, вх.
№ ЦИК-09-220 от 20 ноември 2018 г. и една допълваща докладна
записка от госпожа Красимира Манолова с вх. № ЦИК-09-221 от
3 декември 2018 г. Те са свързани със събраните оферти за услуги,
предоставени от мобилните оператори. По доклад на колегата
Матева беше възложено да бъдат изискани оферти от трите мобилни
оператора. Упълномощени бяха служители от администрацията под
ръководството на госпожа Манолова да проведат срещи, преговори
и разговори, за да можем да получим такива оферти при най-добри
условия от тези три мобилни оператори – А1, Виваком и Теленор.
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След получаване на офертите администрацията е извършила
съпоставка. За тази съпоставка е изготвена таблица, която също е
публикувана във вътрешната мрежа, моля да се запознаете.
Допълнителна информация по нея може да бъде предоставена,
разбира се, и от госпожа Веселина Тихолова.
Администрацията въз основа на това сравнение предлага
Централната избирателна комисия да одобри предложението на А1
по оферта с вх. № ЦИК-08-18 от 13 август 2018 г. и да бъде сключен
договор с тях за обслужване на наличните 41 броя карти за
разговори, 19 карти за мобилен интернет, 19 бр. факс номера за
период от две години. В договора се предлага да бъде включена и
абонаментна програма, посочена е поименно, с месечна такса 19 лв.,
20 гигабайта включен обем мобилен интернет на максимална
скорост съгласно специалното предложение на А1 от 26 ноември
2018 г.
При сключване на договор при тези условия, виждате, ще
бъдат получени безплатно 19 бр. таблети за Централната
избирателна комисия и се предоставя бюджет от 2000 лв. за
получаване на телефонни апарати.
В тази връзка беше направено и допълнително проучване. С
получаване на карти няма пречка броят на таблетите да бъде 23 за
всички членове на Централната избирателна комисия.
Представена е и справка по данни от счетоводството за
разход една година. Тъй като докладната е ноември месец, за
периода октомври 2017-2018 г., виждате и очаквания месечен разход
за следващите дванадесет месеца.
Уважаеми колеги, аз също разгледах съпоставителната
таблица. Виждате, предложението на администрацията е на
основание чл. 20, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 8, т.1 от Закона за
обществените поръчки да бъде сключен договор с А1 за две години
или до изчерпване на финансовия ресурс от 30 хил. лева без ДДС за
година.
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На второ място, наред със справката от счетоводството за
сумите, които сме платили за закупуване на телефони и
необходимостта от закупуване на телефони се предлага да бъдат
закупени телефонни апарати за членовете на Комисията и за
служителите в администрацията по предложената ценова оферта от
А1. Броят и марките телефони ще бъдат допълнително уточнени с
лимит допустимия финансов ресурс от 28 940 лв. без ДДС.
В тази допълнителна докладна записка, както вече може би
сте имали време да видите, се предлага разходите да бъдат
разделени на две – до 19 декември и след 19 декември. Може би с
оглед на днешната дата на заседанието такъв въпрос няма и да стои.
Предоставен е и контролен лист за предварителен контрол от
финансовия контрольор.
И третото предложение от докладната записка е подаване на
заявление-декларация за активиране на услугата електронна фактура
от онлайн платформата на А1. Няма предложение за конкретно лице,
бях помолила госпожа Тихолова да уточни със счетоводството дали
на тях няма да им е по-полезно.
Предлагам, за да не бавим приемането на решението, да
упълномощим госпожа Манолова като директор на дирекция
„Администрация“, да определи служител от администрацията, който
да има право на този достъп.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване всички тези предложения,
подробно изложени от госпожа Солакова.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с предложението
пореден № 2 в докладната записка предлагам да възложим в много
спешен порядък администрацията да извърши проучването сред
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членовете и служителите относно телефоните, които да бъдат
закупени, с до 28,940 лв. без ДДС с уточненията за датите на
плащането, така както е във втората докладна записка, да одобрим и
този разход за закупуване на телефонните апарати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова,
Таня Цанева); против – 2 (Ивайло Ивков, Катя Иванова).
Благодаря.
Колеги, следващ докладчик по тази точка е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, за сведение, с вх. № ЦИК-07-47/16
по електронната поща сме получили писмо, с което благодарят за
участието на наши членове в конференцията в Хага по
киберсигурност в изборите.
За сведение, вх. № ЦИК-07-194 за предстоящите семинари,
които ще се провеждат в Англия от Институт по публична
администрация.
С вх. № ЦИК-07-192 от 7 декември 2018 г. от
Международния център за парламентарни науки, Англия, ни
съобщават, че предстоящият курс професионален сертификат по
управление на изборни процеси, който ще се проведе в Лондон от
13 до 17 май следващата година. На 14 декември изтичат сроковете,
в които може да се заплати таксата с отстъпка.
С вх. № ЦИК-04-01-89 по електронната поща сме получили
нота от ОССЕ чрез нашето Постоянно представителство, с която ни
информират, че набират дългосрочни наблюдатели 26 и 200
краткосрочни наблюдатели за парламентарните избори в Молдова,
които ще се проведат на 24 февруари 2019 г.
Това – за сведение и съгласно нашата практика да
предоставим тази информация и на Обществения съвет.
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И последно, с вх. № ЦИК-07-166/11 от 14 декември 2018 г.
сме получили отново покана – аз бях докладвала, че
Седемнадесетата международна конференция, която трябваше да се
проведе в Египет, ще бъде проведена на 27-30 януари в Акра. Както
имате спомен, имахме двама определени участника в тази
конференция.
Моето предложение е с протоколно решение да потвърдим
участието, освен ако има и някакви други желаещи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева); против – 3 (Емануил
Христов, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова).
Благодаря. Следващ докладчик – госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-00-75-6 от 12 декември 2018 г. от Британския съвет с молба за
съдействие за потвърждение на финансовия разчет с тях за периода
1 януари – 31 декември 2018 г., необходим във връзка с годишното
счетоводно приключване. Приложили са ни и формуляр.
Докладвам го за сведение и предлагам да бъде предоставен
чрез директора на дирекция „Администрация“ на счетоводството, за
предоставяне на необходимата информация.
Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-193 от 7 декември и
№ ЦИК-07-193/1 от 11 декември, това е преводът на този документ.
Получили сме покана за изборен семинар на Европейския надзорен
орган по защита на данните, които ще се проведе на 11 февруари
следващата година и е във връзка с предстоящите избори за
Европейски парламент.
В това писмо виждам, че не се сочи къде ще бъде проведен
този семинар, но молят да посочим дали имаме желание за участие
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или желаем да продължим да бъдем информирани, като отговорим
на този мейл.
Предлагам да бъде събрана допълнителна информация къде
ще бъде проведен семинарът през следващата година, в какъв
формат и тогава да вземем решение какво да предприемем. Сега –
само за сведение.
Третия ми доклад отлагам за следващото заседание, защото в
преписката относно езиковото обучение на двете групи имаше някои
несъответствия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Следващ
докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, за сведение ви докладвам вх. №
НР-09-66, постановление за прекратяване на наказателно
производство от Районна прокуратура – Варна. Пълно е с
неточности. Касае се за едно момче, което е студент във Франкфурт
на Майн, Германия. Пише обаче, че по сигнал на ЦИК бил гласувал
в изборите за общински съветници и кметове на 6 ноември 2016 г.,
пък такива избори не е имало на тази дата.
Отделно от това очевидно се касае за президентските избори,
които са били тогава първи тур, защото той не би могъл да гласува в
местни избори там, а и на тази дата са проведени президентските
избори. Лошото е, че пише, че по сигнал на председателя на ЦИК е
гласувал, без да има право. А видно от съдържанието на преписката,
не е съставът на чл. 168, ал. 1, а че има данни сигурно от ГД
„ГРАО“, защото са разпитвали секретаря на комисията във Варна, че
е гласувал два пъти – във Франкфурт на Майн. Тоест нито е чл. 168,
ал. 1, а е ал. 2, нито пък председателят на ЦИК е казал, че е за
местни избори.
Разпитвано е момчето, разпитвана е майката, разпитвана е
секретарката на комисията. Ние създаваме изключителни неудобства
на наши студенти в чужбина, без да има абсолютно логика за това.
Тук по-скоро е за наказание съставът на секционната комисия, който
е допуснал очевидно да има подпис срещу името му.
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В същото време секретарката е казала пред разследващите
органи, че е нямала сигнал да е гласувал два пъти. Е, как да има
сигнал, няма кой да й сигнализира в този ден.
Прокурорът е приел, че това е житейски обосновано, че
обективно било възможно да дойде от Франкфурт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Следващ докладчик по писма е господин Пенев. И аз ще го
помоля след като докладва в доклади по писма, да премине към
точка трета от дневния ред – Доклад относно вътрешни правила по
ЗОП и график на обществените поръчки за 2019 г.
Имате думата, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК—07-191 от 5 декември 2018 г. Това е писмо от Дейвид Дуеняс
Сид, който е от Техническия университет в Талин. С вх. № ЦИК—
07-191/1 от 6 декември 2018 г. е заведен преводът на това писмо, тъй
като то е постъпило по електронната поща на английски. С вх. №
ЦИК-07-191-2/3 е пристигнало второ писмо от същото лице, отново
по електронната поща, отново е на английски, а преводът е с
последния входящ номер, който посочих.
Писмото е адресирано до госпожа Алексиева и до мен, тъй
като участвахме в конференцията в Брегенц, Австрия, в която
конференция е участвал и Дейвид Дуеняс Сид и в тази връзка се
обръща към нас като лица, представлявали Централната избирателна
комисия на България. Всъщност това е една покана за участие в
проект, който е за надеждни изборни технологии и който има за цел
да създаде първата мрежа за обучение на докторанти, посветена на
изборите и технологиите. За разработването на проекта, в случай че
бъде финансиран, докторантите следва да завършват определени
етапи на изследване, командировки при трети партньори.
Предлага Централната избирателна комисия да се включи
като трети партньор, като всъщност ангажиментът на Централната
избирателна комисия е да осигури единствено работно място за тези
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докторанти, като те присъстват в заседанията и в работата на
Централната избирателна комисия за определен период време, без
каквито и да било финансови ангажименти от страна на Централната
избирателна комисия.
До този момент като такива трети партньори са се включили
Белгия, Швейцария, Естония, Фиджи, Оландските острови и
Каталония.
С второто писмо, което е постъпило от господин Сид, той
моли да получи колкото е възможно по-бързо обратна връзка за
нашето евентуално участие.
На този етап, колеги, ви го докладвам за сведение и
запознаване с идеята на следващото заседание във вторник
евентуално да преценим дали да се включим в тази програма или да
не участваме.
(Обсъждане извън микрофон.)
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, тъй като наистина с оглед
нашата материално-техническа база осигуряването на работно
пространство за лице за един период от два месеца и то в период, в
който, знаете, предстоят активни ангажименти на Централната
избирателна комисия с оглед провеждането на два вида избори,
може би е по-добре да отговорим, че реално по обективни причини
не разполагаме с капацитет да осигурим такова работна
пространство, макар че за нас би било удоволствие да участваме в
тази програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
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Това беше по точка четвърта, моля да се върнем на точка
трета – Доклад относно Вътрешните правила по ЗОП и график на
обществените поръчки за 2019 г. Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа в моята
папка са публикувани Вътрешните правила за управление на цикъла
на обществени поръчки в Централната избирателна комисия. Тоест
връщам на доклад докладна записка с вх. № ЦИК-09-146 от 25 юли
2018 г. на Милена Радославова, подала докладната записка за
директор на дирекция „Администрация“. Този проект, който е
публикуван във вътрешната мрежа днес, е с направени корекции в
първоначално изготвения проект по мое предложение. В жълто са
посочени текстовете, които следва да се допълнят, докато
текстовете, които следва да отпаднат от така изготвените и
първоначално предложени текстове в проекта, са зачертани.
Колеги, като цяло тези Вътрешни правила, бих казал, че
освен че следват, разбира се, правилата в Закона за обществените
поръчки, следват и вече утвърдената практика на Централната
избирателна комисия в провеждането на обществените поръчки
досега, така че няма някакви съществени новости като предложения.
Общо взето, всички колеги сме участвали в провеждането на
обществени поръчки, така че малко или много знаем процедурата,
по която са осъществявани.
Единият вариант е да ви представям проекта раздел по
раздел, другият вариант е, ако прецените, все пак да проведем
работно обсъждане днес и във вторник да го докладвам за приемане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев, за направеното от вас предложение. Нека да имаме
известно време да се запознаем с текста, да направим работното
обсъждане и във вторник да гласуваме правилата.
Моля, продължете.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, в тази връзка ви докладвам и
вх. № ЦИК-06-29 от 14 декември 2018 г. Това е проект на графика на
Централната избирателна комисия за възлагане на обществени

22
поръчки през 2019 г. Знаете, че по Закона за обществените поръчки е
задължително всеки възложител да одобри за следващата година
примерен график на видовете обществени поръчки и на периодите, в
които те ще се извършват.
Предлагам, тъй като ще осъществим работно обсъждане на
Вътрешните правила по ЗОП, все пак и графикът е в пряка връзка с
правилата, затова предлагам също да го обсъдим работно, тъй като
по някои от поръчките, виждате, има различни варианти,
предложени от юрисконсултите. Да ги обсъдим на работното
обсъждане, за да можем да ги приемем на следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
господин Пенев.
Колеги, преминаваме към пета точка – Разни, с основен
докладчик аз.
Точка 5. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, както вече бяхте информирани по електронната поща,
срещата с вицепремиера господин Томислав Дончев заедно с
представители от Държавната агенция „Електронно управление“,
Държавна агенция „Национална сигурност“ и Министерството на
вътрешните работи, ще се състои в Централната избирателна
комисия на 19 декември, сряда, от 13 ч.
В тази връзка ви моля да гласуваме писмо, с което да
поканим и Комисията за защита на личните данни, доколкото
препоръките от страна на Европейската комисия включват и
участието на този орган в националните мрежи.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
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Уважаеми колеги, тъй като голяма част от нашите колеги
днес отсъстват по обективни причини и то служебно
командировани, аз само бих искала да ви обърна внимание и да ви
докладвам за сведение и запознаване преписка в папката на госпожа
Ганчева с вх. № ЕП-03-1-17 от 13 декември 2018 г., което е превод
на вх. № ЕП-03-1-15 от 10 декември 2018 г. Това е доклад от Третото
заседание на Работна група „Общи въпроси плюс 1“, проведена на
7 декември 2018 г.
На второ място, колеги, бих искала да ви докладвам, отново в
папка на госпожа Ганчева, вх. № ЦИК-07-10-37 от 11 декември
2018 г. Това е файл, който съдържа промяна в програмата на
срещата на Експертната група по избирателните въпроси, която се
провежда днес. Уважаеми колеги, този превод и програмата на
английски са изпратени незабавно по електронната поща на нашите
колеги, които ни представляват.
И, колеги, докладвам ви пак в папка на госпожа Ганчева вх.
№ ЕП-03-1-15 от 10 декември 2018 г., който е съкратеният вариант
на английски език на доклада от Третото заседание на Работната
група „Общи въпроси“, проведено на 7 декември 2018 г.
Колеги, информирам ви за вх. № ЦИК-01-3-10 от 10 декември
2018 г. и вх. № ЦИК-01-3-1 от 11 декември 2018 г. Това е поканата
за дискусия на тема „Избори, прозрачност и доверие“ и след това
програмата на тази среща, която беше организирана от Президента
на Републиката на 13 декември 2018 г. от 10,30 ч.
Уважаеми колеги, в тази връзка ми позволете съвсем
накратко, защото разбрах, че преди не е представено в Централната
избирателна комисия, да представя пред вас двете участия, които
Централната избирателна комисия имаше в последните седмици.
Първото участие беше на заседание на Правната комисия към
Народното събрание, в което Централната избирателна комисия
изрази своето становище по внесените два законопроекта за
изменение и допълнение на Изборния кодекс.
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Уважаеми колеги, в Комисията по правни въпроси, така както
ме упълномощихте, аз изразих - считам изцяло и точно –
становището на Централната избирателна комисия относно
предложените промени в частта машинно гласуване, а именно то да
бъде въведено поетапно и изключването на машинното гласуване от
онези секции, които се образуват 48 часа преди изборния ден,
включително и затрудненията, които са коментирани включително с
Министерството на външните работи относно организирането и
провеждането на машинно гласуване извън страната.
По отношение на предложението 300 – 1000 минимален брой
избиратели по избирателен списък – 300 за организиране на
машинно гласуване и минимален брой секции, в които Централната
избирателна комисия да организира машинно гласуване, изразих
позицията, че Централната избирателна комисия не е правила
подобно предложение. И се обърнах към народните представители,
като им предложих и друг подход – изцяло определянето на
машинното гласуване да бъде в дискрецията на Централната
избирателна комисия.
По отношение на „Информационно обслужване“ АД, което
да осигурява машините за гласуване, казах, че ЦИК не е изразявала
становище по този въпрос, но всъщност, макар и не писмено, ние на
всички срещи сме изразявали становище, че предлагаме
„Информационно обслужване“ АД да бъде вписано в закона като
търговско дружество, което извършва компютърна обработка на
данните от гласуването. Мотивирах това наше предложение с факта,
че след изборите през 2005 г. „Информационно обслужване“ АД е
единствената фирма, която участва в конкурса на Централната
избирателна комисия за компютърна обработка на данните от
гласуването. То има и единствено експертиза, натрупана през тези
години и ние имаме установено партньорство. По този начин редица
бюрократични спънки биха били преодолени, а ние ще можем да
концентрираме съвместното си партньорство в качеството.
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Обърнах внимание на народните представители по
отношение на сроковете и за това, че трябва да бъдат удължени
сроковете, за да може пълноценно да се реализира машинното
гласуване. И обърнах внимание при местните избори, при които до
този момент машинно гласуване е организирано само за избори за
общински съветници, че при няколко вида избори, а именно
понякога дори четири – кмет на община, кмет на район, кмет на
кметство и общински съветници, е възможно да се получи объркване
от избирателя, когато влезе да гласува. Разбира се, това е елемент и
на нашата разяснителна кампания, но ние сме длъжни да обърнем
внимание на народните представители за това.
По отношение на дистанционното електронно гласуване
подчертах на народните представители, че ние сме изразили своето
становище и то им е предоставено. И обърнах внимание, че
Централната избирателна комисия счита, че дистанционното
електронно гласуване следва да се обвърже с въвеждането на
електронната идентификация по Закона за електронната
идентификация и Закона за българските лични документи като
срокове, тъй като електронната идентификация по тези закони е
абсолютна предпоставка за реализирането на дистанционно
електронно гласуване.
По отношение на номерата в бюлетините, това е решение
изцяло на Народното събрание, не е в нашата компетентност.
Единственото, което ние можем да кажем, е, че технически може да
се въведе премахването на номерацията в бюлетините. Доколкото в
медиите се е появил въпросът по отношение на образователния ценз,
който евентуално би бил в противоречие с Конституцията, това не е
в компетентността на ЦИК, а е от компетентността на други органи.
На второ място, в Правната комисия представих становището
на Централната избирателна комисия по отношение на втория
законопроект, като там подчертах, че начинът на формиране на
съставите на РИК, ОИК, СИК е обществено-политически въпрос и
Централната избирателна комисия не може да изразява такова
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становище. Още повече, че и ние се формираме по същия начин.
Разбира се, трябва да има обществено-политически консенсус за
този начин.
Обърнах внимание по отношение на съотношенията в
съставите на РИК, ОИК и СИК, като казах, че на нас математиката
не ни излиза, защото не можем да запазим тези съотношения, пък в
същото време всяка парламентарно представена политическа сила да
има по един представител в секционна избирателна комисия.
А по отношение на предложението за видеонаблюдението
представих аргументите „за“ и „против“, които ние сме обсъждали
при внасяне в Централната избирателна комисия на съответните
проекти за решения.
Уважаеми колеги, ще има подробна стенограма от
проведената среща и тя ще бъде публикувана на страницата на
Народното събрание. Както знаете, нормално е, това е
политическият дебат, от една страна, ние срещнахме подкрепа с този
внесен законопроект, от друга страна, разбира се, Централната
избирателна комисия получи и критики за това, че според
определени народни представители ние не сме си свършили
работата или не сме си свършили достатъчно добре работата.
Може би трябва да ви кажа как приключи гласуването в
Правната комисия, а именно, и двата законопроекта, по които ние
изразихме становище, бяха подкрепени от мнозинството от
членовете на Комисията по правни въпроси в Народното събрание.
Приеха ги на първо четене.
Разбира се, за мен беше изненада, но все пак явно в момента е
малко по-либерално, бях изненадана директор на Правна дирекция
да дава оценка на внесен законопроект от гледна точка на правна
техника, което обикновено се прави за второ четене, а не за първо
четене по принципите на внесения законопроект. Също така бях
изненадана от острата реакция на директора на дирекция, защото
дотолкова доколкото аз разбирам функциите на един директор на
дирекция, те са по-скоро как да подобри внесения законопроект,
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така че той да може да стане част от действащото право, ако
народните представители решат да го подкрепят, отколкото да играе
ролята на критик и то когато става дума за принципи.
Това беше първата среща. Имате ли допълнителни въпроси?
Искат ли колеги да ме допълнят?
Уважаеми колеги, сега отивам и на второто участие на
Централната избирателна комисия, а именно проведената вчера
кръгла маса при президента на Републиката на тема „Избори и
прозрачност“. Може би първо трябва да ви информирам кои
участваха в тази среща. В тази среща участваха, на първо място,
президент и вицепрезидент на Републиката и тяхната
администрация, на второ място, парламентарно представени
политически сили – БСП за България и Движение за права и
свободи, представители на Държавна агенция „Национална
сигурност“, представители на Централната избирателна комисия,
представители на Държавната агенция „Електронно управление“,
представители на Главна дирекция „ГРАО“ и представители на
неправителствения сектор, включително и на „Информационно
обслужване“.
Основните теми, които бяха поставени в тази дискусия, бяха
следните.
На първо място, по отношение на секционните избирателни
комисии и качеството на работа на секционните избирателни
комисии. На второ място, относно видеонаблюдението. На трето
място беше поставен въпрос относно втория формуляр на протокола
на секционните избирателни комисии. Другите въпроси, които бяха
поставени на обсъждане, са машинното гласуване, дистанционното
електронно гласуване, избирателните списъци и, разбира се, въобще
доверието и прозрачността в изборния процес.
От страна на Централната избирателна комисия на първо
място представих, твърдейки, че доверието в органа за управление
на избори и във всеки елемент от изборния процес е изключително
важно за демокрацията, защото дори при едни много добри,
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изключително добри законови норми и практики, ако липсва
доверие, то тогава няма и доверие в легитимността на избраните
органи.
Позволих си да разкажа на участниците за прозрачността в
работата на Централната избирателна комисия, защото доверие се
прави с прозрачност, всичко онова, което съм говорила и на
различни форуми относно излъчванията онлайн и всичко, което
публикуваме на нашата интернет страница. Включително изказах и
оценката на международната общност към работата на Централната
избирателна комисия на България, като дадох само два примера –
единият пример, международната награда, която ние получихме, и
вторият пример, това че открихме срещата на високо ниво на ОССЕ
„Демократични институции и демократични избори“ при годишния
преглед в сферата на ангажиментите за човешките измерения.
По отношение на конкретните теми. За СИК изразих
позицията на Централната избирателна комисия, отразена и в
анализите, които ние сме направили и сме внесли с доклади в
Народното събрание, а именно, от една страна – това че Централната
избирателна комисия с времето усъвършенства формите и методите
на обучение на секционните избирателни комисии, методическите
ни указания стават все по-достъпни, използваме съвременните
информационни и комуникационни технологии за обучение, имаме
електронни протоколи, различните видове бюлетини за
самотестване. Но за съжаление политически сили предлагат за смяна
и се извършват смени на членове на секционни избирателни
комисии в много кратък срок преди изборите, включително в деня
преди изборите и в изборния ден, което създава условия необучени
хора да навлязат в тези комисии оттам насетне нивото на качеството
на работа да падне. Отправих апел, който ние сме отправили в
нашия доклад, отправих апел към политиците да бъдат още поотговорни и да определят членовете на секционните избирателни
комисии на един по-ранен момент, за да можем да ги обучим.
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По отношение на видеонаблюдението споделих, че в ЦИК са
водени тези дебати при съответните проекти за решения и
аргументите „за“ и „против“, които са изказани в Комисията.
По отношение на втория формуляр на протокола казах, че в
Централната избирателна комисия такъв дебат не е воден и аз нямам
мандат да изразявам становище на Централната избирателна
комисия, но, разбира се, се обърнах и към колегите, ако те имат
някакво лично становище, да го изразят.
По отношение на дистанционното електронно гласуване от
Държавната агенция „Електронно управление“ представиха
частично проекта, който се развива между нас. Колеги, взех
отношение и допълних тяхното становище, като обясних, че ние
работим в партньорство, че към настоящия момент ние очакваме
потвърждение относно няколко текста на изготвеното техническо
задание по Дейност 2 от проекта, а именно дали тези текстове не
могат да се тълкуват разширително или насочват към Закона за
електронна идентификация и Закона за българските лични
документи. И тук изказах становището на Централната избирателна
комисия, че ние считаме, че трябва да се обвържат съответните
срокове, защото електронната идентичност е абсолютна
предпоставка за електронно гласуване.
По отношение на избирателните списъци отношение взе ГД
„ГРАО“.
По отношение на машинното гласуване, колеги, тъй като
темите доста се размиха, аз поисках няколкократно думата, но не ми
беше дадена думата да изразя позицията на ЦИК за машинното
гласуване. Може би тя вече е публично известна и поради тази
причина не е станало необходимо аз още веднъж да я представям.
В дебата, който се проведе и в който взеха отношение почти
всички представители, членове на Централната избирателна комисия
изразиха становище по отношение на актуалността на базата данни
на ГД „ГРАО“, че тя не е актуална, като дадоха съответните примери
във връзка със сгрешени адреси и липса на адреси. А по отношение
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на втория формуляр на протокола членове на Централната
избирателна комисия изразиха лично становище, че наистина този
втори формуляр на протокола не е необходим.
Колеги, не виждам въпроси.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Само ми позволете да ви
уведомя, че в понеделник ще съм в отпуск, госпожа Мусорлиева ще
бъде в понеделник, от вторник до четвъртък съм тук, след това
отново излизам в отпуск.
Свиквам следващото заседание на Комисията следващия
вторник, 10,30 ч.

(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

