
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 697 

На 20 декември 2018 г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно обмен на данни между държавите-членки 
на ЕС. 

Докладва: Александър Андреев
2. Доклад относно договор за пазарно проучване на машинно 

гласуване. 
Докладват: Ерхан Чаушев, Мартин Райков

3. Доклад относно прекратяване на пълномощията на кмет. 
Докладва: Александър Андреев

4. Доклади по писма. 
Докладват:  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Севинч  

Солакова,  Камелия  Нейкова,  Ивайло  Ивков,  Ерхан  Чаушев,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Стефанова,  Александър  Андреев,  
Мартин Райков

5.  Разни. 
Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Ерхан  Чаушев,  Йорданка  

Ганчева, Росица Матева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 
Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, 



Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия 
Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна 
Стоева-Сидерова и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Мария Бойкинова и Таня 
Цанева.  

Заседанието  бе  открито  в  11,20  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 20 декември 2018 г. 

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен 
ред: т. 1. Доклад относно обмен на данни между държавите-членки 
на Европейския съюз – докладчик господин Андреев; т. 2. Доклад 
относно  договор  за  пазарно  проучване  на  машинно  гласуване  – 
докладчици  господин  Чаушев  и  господин  Райков;  т.  3.  Доклад 
относно  прекратяване  на  пълномощията  на  кмет  –  докладчик 
Андреев;  т. 4. Доклади по писма с докладчици господин Христов, 
госпожа Грозева, госпожа Солакова и господин Чаушев; и т. 5. Разни 
с докладчик аз. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Първи е господин Ивков. 

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Имам  да  докладвам  две  писма  за 
сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записах  ви, 
господин Ивков. 

Втора беше госпожа Нейкова. 
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в докладите по 
писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Нейкова. 

Господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в доклади по писма и в 

точка „Разни“. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: В докладите по 

писма ви включих. Сега ви включвам и в т. „Разни“. 
Има ли други предложения? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

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

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  
Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Уважаеми колеги, преди да преминем към разглеждането на 
точка първа от дневния ред, два въпроса:  

Първо,  бих  искала  да  ви  информирам,  че  от  днешното 
заседание по обективни причини отсъстват господин Пенев, госпожа 
Ганчева, госпожа Бойкинова, госпожа Матева и госпожа Цанева. 

И на второ място, колеги, един въпрос, който да решим преди 
да  започнем  заседанието,  свързан  с  работни  обсъждания, 
провеждани тези дни и във връзка с преписка на колегата Солакова с 
вх. № ЦИК-09-226-1 от 17.12.2018 г. 

Уважаеми колеги, тази преписка и свързаните с нея преписки 
бяха  докладвани  за  сведение,  за  да  направи  Централната 
избирателна  комисия  преценка.  И  в  резултат  на  обсъжданията 
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предложението за награди е във вътрешната мрежа в моята папка за 
днешното заседание. Колеги, това е предложението. 

Уважаеми колеги, подлагам го на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 
Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 
1.  Доклад  относно  обмен  на  данни  между  държавите-

членки на ЕС. 
Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в рамките на 

тази точка от дневния ред ще ви докладвам няколко преписки, които 
вече са докладвани от мен и от колегата Ганчева и във връзка с това 
ще трябва да вземем необходимите решения, тъй като част от тях са 
свързани и със срокове, които изтичат в днешната седмица. 

Бих  започнал  първо  от  по-лесния  въпрос,  а  именно:  Във 
връзка  със  съдействието,  което  ни  беше  оказано  от  страна  на 
представител  на  „Информационно  обслужване“  АД,  а  именно 
господин Станев.  В рамките на Работна група „Правни въпроси и 
избори“, която проведе своите заседания в Брюксел с мое участие и 
на колегата Ганчева като представители на Централната избирателна 
комисия той даваше своята част като съдействие от гледна точка на 
крипто  тула.  Във  връзка  с  това  с  последния  отчет,  който  беше 
направен  във  вчерашния  ден,  договорът,  който  имаме  сключен  с 
него  от  14.12.2018  г.  е  изпълнен,  след  което  Централната 
избирателна  комисия  следва  да  вземе  решение  за  приемане  на 
работата  на  господин  Станев  във  връзка  с  осъществяваната 
експертна помощ на членове на Централната избирателна комисия, 
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участващи  в  Експертната  група  по  изборни  въпроси  към 
Европейската  комисия,  организирани  от  Генерална  дирекция 
„Правосъдие и потребители“ на ЕК, която се проведе в периода 13 – 
14 декември 2018 г., както и да възложим подписването на приемо-
предавателния протокол от председателя. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
Моля продължете, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  На  второ  място,  в  рамките  на 

обмена  с  криптираната  информация,  която  е  създадена  в  средата 
CIRCABC – попълнена е  една таблица,  която вие бихте могли да 
намерите. Това е вх. № ЦИК-07-114/32 от 19.12.2018 г. и се намира в 
папка  „Крипто  тул“  в  днешната  заседание  –  материал  към  вх. 
№ ЦИК-07-114/28 на български език, където в екселска таблица са 
предоставени  съответно  данните  относно  контактните  точки  на 
държавите  членки,  чрез  които  ще  се  извършва  обмяната  на 
криптираната информация по време на изборите. Както виждате там, 
срещу  инициалите  на  българската  държава  БГ,  са  дадени 
съответните имейли, както е посочена и контактната точка. 

Въпросът, който остава евентуално да бъде уточнен, е дали 
да  бъде  променяна  информацията,  която  е  в  първата  колона,  а 
именно там са посочени две имена – на председателя и на колегата 
Ганчева,  те  да  бъдат  махнати  и  да  бъдат  поставени  имената  на 
лицата, които до момента са участвали в групите, или да остане по 
този начин, тъй като в „Лице за контакти“, както виждате отсреща, е 
посочено,  че  не  е  необходимо  действие   по  информацията, 
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предоставена в „Лице за контакти“, тъй като тази информация, която 
се получава чрез предоставения имейл от нас, тя идва в Централната 
избирателна комисия и ние получаваме пълния достъп в комисията, 
който се докладва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, считате 
ли,  че  трябва  да  се  промени?  (Коментари  и  уточнения  извън  
микрофона.)

Уважаеми колеги, тъй като в тази Експертна група предимно 
участват  госпожа  Ганчева  и  господин  Андреев,  предлагам  да 
посочим тези две имена. 

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

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мартин  
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Господин Андреев, моля продължете. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Следващият въпрос, който следва 

да  бъде  разгледан  и  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 
решение по него, е свързан с вх. № ЦИК-07-10-39 от 18.12.2018 г., 
който също се намира в папка „Крипто тул“. В него в резултат от 
проведената среща на 14-ти в Брюксел, на която присъствахме и за 
която докладвахме, е изпратено това писмо, с което са предоставени 
три  линка,  по  отношение  на  които  трябва  да  бъде  посочена 
определена информация. 

Спирам се на първия линк, в който с тази връзка на CIRCABC 
е  предоставена  информация  –  таблица,  в  която  всяка  една  от 
държавите би следвало да посочи сроковете, в които гражданите на 
държави членки на Европейския съюз следва да  се  регистрират в 
съответната държава,  за да може да гласуват,  ако тя е държава,  в 
която пребивават и е различна от държавата по произход, както и по 
отношение  на  кандидатите  –  граждани  на  държава  членка  на 
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Европейския  съюз,  които  ще  се  кандидатират  в  България,  но  са 
граждани  на  държава  членка  на  Европейския  съюз,  различна  от 
България. И съответно кога започва и приключва изборният ден. 

Тази таблица е във връзка с това, което ние докладвахме с 
колегата  Ганчева,  а  именно,  че  за  да  може  да  бъде  направен 
последният тестови период, в който да се провери и да се извърши 
проверка  на  системата  за  крипто  обмен  на  информацията  чрез 
крипто тула в CIRCABC и да започне вече реалното използване на 
системата, е необходимо да бъдат съгласувани сроковете, тъй като 
съгласно изборното законодателство на различните държави членки, 
различен е периодът, в който следва да се регистрират избирателите, 
че ще гласуват, както и  кандидатите в съответната държава и дните 
за гласуване – изборният ден от кога започва и кога приключва, с 
оглед  те  да  могат  да  предвидят  в  хронограмата  тестването  и 
съответно  изтриването  на  данните  и  вече  започване  на  реалното 
използване на системата. 

Във  връзка  с  това  от  нас  до  21  декември  се  очаква  и  е 
необходимо ние да попълним таблицата и да изпратим на адреса, 
който  е  посочен,  информацията  за  това  кога  се  регистрират 
гласоподавателите,  кога  се  регистрират  кандидатите  и  изборният 
ден. Остава на Централната избирателна комисия да вземем решение 
дали това да бъде попълнено в рамките на днешния ден и изпратено 
в утрешния като таблица в CIRCABC или това ще бъде информация, 
която допълнително да предоставим извън този срок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги,  мисля,  че  се  обединяваме  около това  да 

отговорим. Колеги, подлагам на гласуване отговора. 
Режим на гласуване. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И на следващо място следващият 

въпрос, който следва да бъде решен, това е във връзка с поставения 
въпрос  по  време  на  срещата  в  Брюксел  на  14  декември  2018  г., 
относно формуляра към Директива 93/109/ЕО, която е по отношение 
на кандидатите от държави членки на Европейския съюз, които са се 
кандидатирали  в  Република  България  или  съответно  в  друга 
държава,  различна  от  тяхната  държава  по  произход,  тъй  като  по 
силата на Директивата обменът по отношение на техните права да се 
кандидатират  и  да  бъдат  избирани,  следва  да  бъде  изпращан  в 
рамките  на  петдневния  срок,  който  да  се  съпостави  дали  той  е 
преклузивен, т.е. дали е възможно да бъде просрочен. Ние знаем, че 
тази директива е инкорпорирана в Изборния кодекс по отношение на 
кандидатите от държави членки. 

Във  връзка  с  това  беше  представен  и  един  формуляр,  по 
който Централната избирателна комисия вече е взимала становище и 
това  становище  е  било  изразявано  на  първата  среща,  на  която 
присъстваха  нашият  председател  госпожа  Алексиева  и  колегата 
Ганчева.  В  тази  връзка  на  срещата  на  14.12.2018  г.  беше 
предоставена  възможността  на  държавите  членки  и  техните 
представители, които присъстваха, да се запознаят с формуляра, ако 
е необходимо да бъдат нанесени в него поправки и да изложат тяхно 
становище във връзка с този формуляр.  Това е и едно от нещата, 
които се изискват от нас до 7 януари 2019 г. ние да преценим дали да 
изразим такова становище или не. 

Във  връзка  с  това  е  изпратен  третият  линк:  Моля  да 
предоставите вашите коментари по шаблона и предвидения процес 
до 7 януари 2019 г., ако е възможно. Това ще ни даде време да ги 
подготвим като документи на различните езици. 

Във  връзка  с  това  поставям  въпроса.  Може  би  тук  и 
председателят  госпожа  Алексиева  ще  допълни  във  връзка  с 
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изразеното становище. Но дали да изразяваме ново становище или 
това,  което  вече  е  изразено,  е  достатъчно  във  връзка  със  самия 
формуляр. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Андреев. 

Уважаеми колеги, аз считам че не е необходимо отново да 
изразяваме  становище.  Защо?  –  Защото  веднъж  ЦИК  е  взела 
протоколно решение, изпратила е  писмено становище. Втори път аз 
съм заявила това становище по време на работната група. И трети 
път това становище е било заявено сега, на последното заседание на 
Работната  група  по  изборни  въпроси.  Така  че  аз  мисля,  че 
достатъчно ясно сме изразили позицията си. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Следователно,  за  момента 
предложението е да не се изразява ново становище, тъй като вече е 
изразено такова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  във връзка  с  точка втора от  дневния ред -  Доклад 

относно  договор  за  пазарно  проучване  на  машинно гласуване,  на 
която  ще  се  върнем  след  почивката,  вие  знаете,  че  определихме 
комисия  в  състав:  госпожа  Матева,  господин  Райков  и  господин 
Чаушев.  Сега  аз  ви  моля  да  вземем  протоколно  решение  за 
допълване на състава й с господин Томов и след като дам почивка, 
те след това ще ни докладват. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
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Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 
3.  Доклад  относно  прекратяване  на  пълномощията  на 

кмет. 
Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило писмо с вх. № МИ-15-247 от 18.12.2018 г., от общинската 
избирателна  комисия  –  Руен,  с  което  е  взето  решение  за 
прекратяване на пълномощията на кмета на кметство в с. Врецово, 
на  основание чл.  42,  ал.  1,  т.  4  и  чл.  42,  ал.  4  от  ЗМСМА.  Като 
съответно към писмото ни е  изпратено решението на общинската 
избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията на 
кмета на кметство с. Врецово, считано от 14.12.2018 г. 

Във  връзка  с  това  прекратяването  на  пълномощията  е 
свързано с лишаването от право да заема длъжност кмет на кметство 
за срок от три години на кмета на с. Врецово, като към решението е 
приложено  писмото  от  община  Руен,  Бургаска  област,  което  е 
изпратено до общинската избирателна комисия, с приложен към нея 
протокол от Айтоския районен съд по съответното дело, по което е 
присъдата,  и  декларация  от  страна  на  КА  с  влязло  в  сила 
определение. 

Това  което  обаче  по  самата  преписка  следва  да  се  има 
предвид, е че решението е взето на 14.12.2018 г., но не е отразено, че 
същото е влязло в сила, т.е. не е изтекъл срокът и не се знае точно 
кога  е  обявено  не  само  на  страницата,  но  и  на  таблото  пред 
съответната общинска избирателна комисия и кога е влязло в сила. С 
оглед на това ви предлагам за момента да докладвам за сведение, а 
заедно  с  това  да  подготвя  и  да  изпратим едно писмо,  с  което  да 
помолим  общинската  избирателна  комисия  да  окомплектова 
приписката с копие от решението с означаване кога е влязло в сила, 
за да може оттук-нататък вече да го докладвам отново и да вземем 
необходимото решение. 

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

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Катя  
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова), против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към: 
4. Доклади по писма. 
Първи докладчик е господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. 
Колеги, аз ще бъда съвсем кратък. Искам само  да обявя, че 

от   представителите  на  Еф-секюрити  сме  получили  поредния 
бюлетин, с който ни уведомяват,  че има нова серия 14-01 на тази 
програма, за която ние сме абонирани, така че само за сведение го 
обявявам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. 

Следващ докладчик е госпожа Грозева. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 
Уважаеми  колеги,  моля  ви  да  влезете  в  моята  папка  от 

днешна дата и съответно да се запознаете с проект № 13461. Става 
въпрос за референция със стандартен текст за хотел Maxi Velingrad 
Park  Hotel  & SPA,  който ние  посетихме за  изнесеното  заседание, 
което  беше  проведено  през  м.  декември  2018  г.  Ако  нямате 
забележки и  добавки,  ви предлагам да  гласуваме изпращането  на 
тази референция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, тя е кратка. Коментари? – Не виждам. 

11



Подлагам на гласуване, колеги. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова),  против  –  2  (Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Също в моята папка с вх. № ЦИК-99-

352  е  предоставена  на  вашето  внимание  фактура  за  проведената 
работна  среща  и  организационно  мероприятие  на  18  декември 
2018 г. за 3541,60 лв. Предлагам ви да одобрим изплащането на тази 
фактура. 

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

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова),  
против – няма. 

Предложението се приема. 
Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  госпожа  Солакова  – 

давам  ви  думата,  госпожо  Солакова.  Упълномощавам  госпожа 
Мусорлиева да води. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
Докладна записка с вх.  № ЦИК-09-234 от 20 декември 2018 г.  от 
госпожа  Манолова  –  директор  на  Дирекция  „Администрация“,  за 
извършване  на  промяна  по  бюджета  на  Централната  избирателна 
комисия.  Това  е  свързано  с  изплащане  на  възнаграждения  на 
общинските  избирателни  комисии  за  проведени  заседания  и 
дежурства,  одобрени  с  протоколни  решения  на  Централната 
избирателна  комисия.  Към  докладната  записка  има  писмо  до 
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министъра  на  финансите,  както  и  справката  поименно  посочени 
общини,  на  които  са  трансферирани  такива  средства,  за 
утвърждаване от председателя на Централната избирателна комисия. 

Предлагам  да  одобрим  тези  промени  по  бюджета  и  да 
упълномощим  госпожа  Алексиева  да  утвърди  промяната  и  да 
изпратим писмо до министъра на финансите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Заповядайте, колеги - режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова,), против – няма.  

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

№ ЦИК-09-233 пак от 20 декември, относно промяна в състава на 
Постоянно действаща работна група, определена със Заповед № 17 
от  13 февруари 2018  г.  Тази заповед  е  за  сформиране на  такава 
група  от  вътрешни  експерти  и  специалисти  за  извършване  на 
преглед  на  амортизираните  материали  и  нематериални  активи.  С 
оглед  на  промени  в  персоналния  състав  в  администрацията  на 
Централната  избирателна комисия и след преценка директорът  на 
Дирекция „Администрация“ предлага да бъде извършена промяна, 
като  в  тази Постоянно действаща работна  група бъдат  включени: 
Гергана  Младенова  –  главен  счетоводител,   Валерия  Бончева  – 
счетоводител,  Лилия  Богданова  –  главен  юрисконсулт  и  Румен 
Младенов  –  главен  специалист–домакин.  А  от  състава  отпадат: 
Николай  Желязков  –  главен  юрисконсулт,  Милена  Радославова  – 
юрисконсулт и Стоян Русинов – главен специалист–домакин. 

Приложен  е  проект  на  заповед.  По  проекта  на  заповед 
госпожа Алексиева преди да подпише, разбира се, може да направи 
редакционни бележки, ако иска. 
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Предлагам  ви  да  одобрим  така  предложената  промяна  в 
състава на Постоянно действащата работна група. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Заповядайте, господин Цачев. 

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  не  съм  против  тая  заповед,  но 
председателят на комисията, ако я подпише, може да стане тъй че 
юристите, които са я изготвили, те повече разбират.  В т. 3 на тая 
заповед пише: да отпаднат думите „10-дневен срок“. Този 10-дневен 
срок се отнася за една инвентаризация или каквото е там, която се 
извършва въз основа на друга заповед на министъра на финансите: 
до еди-коя си дата 2017 г. Махаме този 10-дневен срок, но като цяло 
цялата работа се отнася за 2017  г., когато е възложена. 

Ако  се  има  предвид,  че  въобще  тази  работна  група  или 
комисия, каквото е, трябва да извършва един път в годината преглед 
на  дълготрайни  материални  активи,  по-скоро  гледам  в  старата 
заповед, че става дума за т. 4 и т.н. в първоначалната заповед. Но 
това което пишат – 10-дневен срок пък за година, която е минала – 
това  са  нелепици,  които  са  написали  тука  колегите  от 
администрацията. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

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

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

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

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вх. № ЦИК-09-232 

от 20 декември 2018 г. – докладна записка от директора на Дирекция 
„Администрация“  относно  сторниране  на  обороти  по  сметка  на 
Централната избирателна комисия, с изготвен проект на писмо до 
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Министерството  на  финансите  за  сторниране  на  5662  лв., 
представляващи  възстановени  суми  от  отчетени  задгранични 
командировки през 2018 г. 

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение  и 
изпращане на писмо. 

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

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

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, продължавам със 

следващото  писмо  от  администрацията  на  Народното  събрание  с 
приложени  оправдателни  счетоводни  документи  за  разходи  за 
сметка на Централната избирателна комисия за м. ноември 2018 г. с 
вх.  № ЦИК-02-73 от 17 декември 2018 г.  в  размер на 3872,30 лв. 
Предлагам  тази  преписка  да  бъде  предоставена  за  изплащане  въз 
основа  на  наше  протоколно  решение  с  оглед  продължаване  на 
действието  на  подписаното  Споразумение,  чийто  срок  формално 
изтече,  но  за  сметка  на  ЦИК се  извършват  все  пак  разходи и  те 
трябва да бъдат изплащани. 

С вх. № ЦИК-09-209 /1 от 19 декември 2018 г. – информация 
от  госпожа  Манолова  относно  допусната  техническа  грешка  в 
докладна записка със същия входящ номер от 13 ноември 2018 г. за 
рекламни материали на ЦИК за 2019  г. Виждате, че одобреният от 
ЦИК разход с тази докладна записка в размер на 5821,40 лв. без ДДС 
и съответното число с ДДС е за 250 броя календарни материали. 

Докладвам ви го за  сведение,  защото в размера на разхода 
няма грешка. 
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Докладвам ви, че в папка „Покани“ са публикувани покани за 
семинари. Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 
госпожа Солакова. 

Продължаваме със следващ докладчик по писма – господин 
Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги,  с  вх.  № НС-06-35 от 
17.12.2018  г.  сме  получили  писмо  от  община  Смолян,  което  в 
изпълнение  на  наше  Решение  №  5101-НС/НР  от  10.07.2018  г. 
представят  съответните  документи  във  връзка  с  унищожаване  на 
съответната документация – изборни книжа, във връзка с акта по чл. 
39 от Закона за националния архивен фонд. Унищожили са колегите 
ненужните материали. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Следващ докладчик е госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ НР-06-23 от 17 декември 2018 г. от кмета на община Ценово, с 
което  ни  изпращат  копие  на  заповед  на  кмета  на  общината  и 
протокол  на  комисия  във  връзка  с  отваряне  на  запечатано 
помещение, в което се съхраняват книжа от произведения през м. 
януари 2013 г. национален референдум. Помещението е отворено по 
повод  предаване  на  отдел  „Държавен  архив“  и  унищожаване  на 
книжа с изтекъл срок. Докладвам го за сведение. 

Следващият  ми  доклад  е  с  вх.  №  ЦИК-07-198/2  от 
18 декември 2018 г. Всъщност това е преписка на колегата Матева, 
която  ви  е  докладвана  за  сведение  на  18  декември  2018  г.,  по 
отношение на предложението за организиране на Седмото заседание 
на Изпълнителния съвет на A-WEB. Предложенията са за 17 януари 
и 7 февруари 2019  г. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, тъй като имаме да уточним детайли по тази преписка, аз ще 
помоля след почивката да я внесем. Благодаря. 

Продължаваме със следващ докладчик – господин Андреев. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в момента го 
докладвам за сведение,  но е  хубаво всеки един от колегите да се 
запознае с преписка с вх. №  ЦИК-04-01-93 от 19.12.2018 г. Надявам 
се, че тя е качена в рамките на днешното заседание във вътрешната 
мрежа. Докладвам я за сведение и е хубаво всеки един от колегите 
да  се  запознае  с  оглед  и  взимането  на  информирано  решение  по 
препоръките,  които  са  отправени  за  изборите  за  Европейски 
парламент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  много 
благодаря на господин Андреев.  Колеги, моля запознайте се.  Тази 
преписка е свързана с проведената вчера среща, както и среща преди 
това. Веднага след Коледните и Новогодишните празници ще трябва 
да вземем и своето решение. 

Уважаеми колеги, давам почивка до 14,00 ч. 

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  в  залата  сме  13  членове  на  Централната  избирателна 
комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 
заседание. 

Уважаеми колеги, бяхме стигнали до точка четвърта: 
4. Доклади по писма. 
Следващ докладчик следва да бъде господин Ивков. Неговия 

доклад ще докладва госпожа Стефанова, заедно с други преписки, 
които са дошли днес. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-

06-30 от 19 декември 2018 г. е получено писмо от заместник-кмета 
Деница Чингарова на Район „Централен“, община Пловдив, с което 
ни изпраща протокол от комисия и заповед за отваряне и затваряне 
на  помещение за  съхранение на  изборните  книжа и материали от 
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произведените избори за президент и вицепрезидент и национален 
референдум  на  6.11.2016  г.,  във  връзка  с  водено  досъдебно 
производство   №  415/2018  по  описа  на  Второ  РПУ  на  МВР  – 
Пловдив. За сведение. 

И с вх. № ПВР-06-31 от 19 декември 2018 г., отново от Район 
„Централен“, община Пловдив, заместник-кметът Деница Чингарова 
е  изпратила  копие  от  протокол  и  заверено  копие  от  заповед  от 
16 април 2018 г. за отваряне и затваряне на запечатано помещение 
във  връзка  с  проведени  избори  за  президент  и  вицепрезидент  и 
национален референдум на 6.11.2016 г. по преписка № 198/2018 по 
описа на Районна прокуратура – Пловдив. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Моля продължете. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-

00-767 от 20 декември 2018 г.  е получено писмо по електронната 
поща  от  „ОКей  Супертранс“  АД,  с  което  ни  молят  във  връзка  с 
извършване  на  одит  на  годишния  финансов  отчет  на  „ОКей 
Супертранс“  АД да  бъде  потвърден  годишният  финансов  отчет  и 
потвърдени  сумите  по  разчетите  между  Централната  избирателна 
комисия и „ОКей Супертранс“ АД към  30 ноември 2018 г. Като за 
верността  на  салдата  директно  да  изпратим  информация  към 
одиторите, с копие към „ОКей Супертранс“ АД. 

Докладвам  го  за  сведение  и  за  възлагане  към  отдел 
„Счетоводство“ да изготвят справката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, ще помоля господин Баханов да отчете резултата. 
Подлагам на гласуване изпращането на тази справка. 
Гласували  13  членове  на  ЦИК:  за  –  13  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина Цанкова-Стефанова,  Мартин Райков,  Росица  
Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова),  против  – 
няма.  
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Предложението се приема. 
Следващ докладчик е господин Райков. 
МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  с  вх.  №  МИ-06-528  от 

7 декември  2018  г.  сме  получили  писмо  от  заместник-кмета  на 
община  Ботевград,  с  което  иска  да  му  се  заплатят  5  броя 
командировъчни  заповеди  на  председателя  на  ОИК  –  Ботевград. 
Съответно съм изготвил наше стандартно писмо във връзка с наше 
Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., т. 20. 

Моля да гласуваме изпращането на писмото. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
Следващ докладчик е госпожа Матева - заповядайте. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  връщаме  на  доклад  писмото, 

което аз докладвах на миналото заседание и което колегата Нейкова 
е  докладвала  в  заседанието  преди  обяд,  от  A-WEB,  във  връзка  с 
осигуряване  и  домакинство  на  следващото  Седмо  заседание  на 
Изпълнителното  бюро  на  Световната  асоциация  на  органите  за 
управление на избори. Припомням ви, че предложението за дати за 
провеждане на заседанието на Изпълнителното бюро е за 17 януари 
и  7  февруари  2019  г.,  като  ви  предлагам  да  гласуваме  следния 
отговор,  че  Централната  избирателна  комисия  на  Република 
България,  като  представляваща  континента  Европа  в 
Изпълнителното  бюро  на  Световната  асоциация  на  органите  за 
управление на избори,  може да  вземе участие в заседанието  и на 
двете дати. Като на дата 17 януари 2019 г. ще бъде представлявана 
от  заместник-председателя  на  комисията  Мария Мусорлиева,  а  на 
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дата 7 февруари 2019 г.  – от председателя на комисията Ивилина 
Алексиева. 

И следващото предложение, което ви предлагам да гласуваме 
и  да  информираме  Секретариата  е,  че  Централната  избирателна 
комисия на Република България може да поеме домакинството, ако 
заседанието бъде проведено на втората дата – 7 февруари 2019 г., 
като би могла да осигури за своя сметка и да поеме разходите на 
членовете  на  Изпълнителното  бюро  за  две  нощувки,  храна  и 
осигуряване на зала и превод за провеждане на заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, предлагам да приемем така направеното предложение без да 
посочваме конкретно лицата от страна на комисията. Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  
Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  против  – 
няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, гласувахме това писмо, разбира се заедно с 

превода  му  на  английски  език,  тъй  като  това  е  езикът,  на  който 
общуваме  с  A-WEB.  Разбира  се,  ще  имаме  последно  изречение 
приема  ли  се  нашето  предложение  и  вече  прецизиране  на 
необходимата за нас информация. 

Следващ докладчик,  за  да  изчерпим  тази  точка,  е  госпожа 
Ганчева. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  току-що 
разпределени ми преписки: С вх. № ЦИК-07-114/38, 35, 34, 36, 33. 
Доколкото  мога  да  се  запозная  накратко,  това  е  писмо,  което 
пристига по повод крипто тула и може би ще направим евентуално 
сравнение, но то пристига вече за N-ти път. Докладвам го сега само 
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за сведение и евентуално при сравнение ще направим превод и на 
следващото заседание за предприемане на необходимите действия. 

Докладвам  вх.  №  ЦИК-04-01-93  от  19  декември  2018  г., 
разпределено  на  мен  и  на  господин  Андреев…  (Реплики.) 
Съжалявам, идва оригинална преписка при мен и затова докладвам. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвах го за сведение. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре, съжалявам колега Андреев, 

но оригиналната преписка току-що ми беше дадена. 
Докладвам  вх.  №  ЦИК-07-10-38  от  20  декември  2018  г. 

Колеги,  това  е  превод  на  една  от  презентациите,  а  именно 
„Специалният  евробарометър;  демокрация  и  избори“,  която 
възложихме  да  бъде  преведена.  И  вх.  №  ЦИК-07-10-38  от 
20 декември 2018  г. Това отново е една от презентациите на срещата 
на  Експертната  група  „Изборни  въпроси“.  Докладвам  ги  към 
момента за сведение и за запознаване. 

Колеги, докладвам вх. № ЦИК-00-765 от 19 декември 2018 г. 
Това е писмо, което е разпределено на мен и на госпожа Матева, за 
участие в сформираната работна група за планиране и подготовка на 
националното кибер обучение с цел мобилизиране и координиране 
на  усилията  на  административните  и  други  държавни  органи, 
съответно научни среди и частния сектор, за повишаване на кибер 
сигурността при подготовката  и произвеждането на изборите през 
2019   г.  Като  в  писмото  се  сочи,  че  ни  е  изпратен  и  нефинален 
вариант  на  предварителния  план  на  учението.  След  справка  в 
деловодството, защото няма разпечатан нефинален план се установи, 
че не е приложен към писмото. Разбрах, че сме включени с госпожа 
Матева.  Ние  днес  взехме  участие  и  по-нататък  ще докладваме  за 
участието. Към момента е за сведение. 

Колеги, на мой доклад има и два превода, които докладвах на 
предходно заседание с вх. № ЕП-03-1-17 от 18 декември 2018 г. Това 
е доклад от Третото заседание на Работна група „Общи въпроси“, 
проведено на 7 декември 2018 г. Съответно и вх. № ЕП-03-1-16 от 
12 декември  2018  г.  Отново  това  е  съобщение  и  предварителен 
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дневен ред на работна група, ведно с документ „Насоки“. Докладвам 
ги  евентуално  за  предприемане  на  някакви  действия  в  случай  че 
други колеги преценят. 

Колеги,  докладвам  вх.  №  ЦИК-07-10-40  от  19  декември 
2018 г. Това е превод отново на информация, която е по предходен 
мой доклад във връзка с крипто тула, която възложихме. Докладвам 
я за запознаване към настоящия момент. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Има  още  един  докладчик  по  тази  точка.  Заповядайте, 

господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 
Колеги, докато течеше заседанието преди обяд се получи още 

едно писмо, затова ще го докладвам допълнително. 
По  електронната  поща  е  дошло  едно  писмо  от  господин 

Тодор Хаджиев. То е във връзка с електронното гласуване. Има го 
качено във вътрешната мрежа и можете да се запознаете подробно. 
Писмото  е  малко  дълго  и  ще  кажа  само,  че  това  са  само 
размишления върху електронното гласуване – какви са предимствата 
му,  какви  са  недостатъците,  и  че  в  България  има  специфични 
трудности  за  въвеждането  му  поради  това,  че  много  от 
гласоподавателите били неграмотни и т.н. Писмото е изпратено до 
Централната  избирателна комисия  и   до  Постоянната  комисия  по 
правни въпроси. Затова го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Давам думата и на господин Андреев. След това връщаме на 

точка втора. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, много кратък 

ще бъда.  Докладвам ви вх.  № ЦИК-14-39 от  20.12.2018 г.  Това е 
писмо от община Харманли, с което ни изпращат документите във 
връзка  с  наше  Решение  №  5141-МИ/ПВР/НС  за  отваряне  на 
запечатано помещение. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Изчерпахме точка четвърта. 
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Връщаме на точка втора от дневния ред: 
2.  Доклад  относно  договор  за  пазарно  проучване  на 

машинно гласуване. 
Господин  Райков,  господин  Чаушев,  господин  Томов, 

госпожа Матева, кой от вас ще докладва по точка втора? – Господин 
Томов – заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 
Колеги,  във  вътрешната  мрежа  е  качен  текст  на  писмо  до 

управителя  на  фирмата  „АИМС  Тех“  ООД,  в  което  накратко  е 
становището  на  комисията,  а  то  е,  че  в  представения  преработен 
вариант не са изпълнени всички изисквания, които бяхме предявили 
с нашето писмо при представянето на първия вариант. И най-вече, 
че  няма  поне  прилично  изчерпателно  описание  на  най-важните 
производители  и  доставчици  на  специализирани  устройства  за 
машинно гласуване по света. 

В  момента  това,  което  предлагаме  на  Централната 
избирателна  комисия,  е  да  поискаме  с  ново  писмо  това  да  бъде 
свършено, да дадем допълнителен срок до 7 януари 2019 г., като е 
добавено  и  това,  че   в  крайна  сметка  –  и  това  е  ясно  при  едно 
пазарно проучване, че ако не са успели да установят пряк контакт с 
някои от производителите, би следвало поне да обобщят достъпната 
публична  информация  за  тяхната  дейност,  техните  продукти  и 
техните цени, което не е направено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Томов. Разбирам, че вие сте посочили най-съществените 
несъответствия, но предполагам сте установили и други такива? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Така е. По принцип е така, но решихме 
да бъдем сравнително лаконични този път. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  още  едно  допълнение,  ако  сте 

съгласни, колеги, което в момента ми идва на ум. 
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Колегата  Томов  е  посочил  най-широко  използваните 
продукти на конкретни световно известни производители. Аз бих ви 
предложила,  тъй  като  очевидно  тази  фирма  се  нуждае  от  по-
конкретно насочване, за да свърши работата за която е избрана, да 
им посочим, че биха могли да направят проучване и за български 
производители, за които е публично достъпна информацията, че са 
участвали  в  обществените  поръчки  за  осигуряване  на  машинно 
гласуване,  организирани  от  Министерски  съвет  и  от  Централната 
избирателна  комисия,  които  се  намират  на  страницата  на 
Министерския  съвет  в  Профила  на  купувача.  Информацията  от 
протоколите за постъпилите оферти е публично достъпна, могат да я 
вземат  от  там,  за  да  преценят,  да  видят  и  да  установят,  че  не  е 
единствената  фирма  тази,  която  са  посочили  те  в  своя  доклад 
участник в тези обществени поръчки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Томов. 
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само като допълнение. Това донякъде 

са  го  направили.  С  изключение  на  „Лирекс“  за  другите  са  го 
направили. 

РОСИЦА МАТЕВА: Не е само с изключение на „Лирекс“. 
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може би аз не съм обърнал внимание. 

(Реплики.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  оперативен 

порядък  говорим,  че  има  още  такива  търговски  дружества. 
Благодаря. Колеги? 

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо ведно с 
допълнението, направено в залата. 

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
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Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към последната точка: 
5. Разни. 
Ще ми позволите да взема отношение по тази точка два пъти 

– сега като първи докладчик и в края. 
В момента като първи докладчик ви докладвам за сведение 

преписка с вх. № ЦИК-07-133/3 от 20.12.2018 г. Това е преводът, а 
оригиналната преписка на английски е с индекс 2 от 19.12.2018 г. С 
това  писмо,  получено  по  електронната  поща,  господин  Едуард 
Брюхайм,  който  е  член  на  Изборния  съвет  на  Холандия,  ни 
уведомява,  че  от  1  януари  2019  г.  започва  работа  като  старши 
законодателен  адвокат  по  изборно  право  в  Министерството  на 
вътрешните работи и отношенията в Кралството, и във връзка с това 
напуска  Изборния  съвет.  Разбира  се,  ние  протоколно  ще  му 
изпратим  писмо  по  този  повод,  като  му  пожелаем  успех.  Имаме 
такова общо протоколно решение. 

Колеги, на второ място ви докладвам за сведение вх. № ЦИК-
09-231 от 19.12.2018 г., за да знаете прилагането на Правилника за 
администриране  на  документите  в  ЦИК,  документооборот  и 
деловодна дейност кога е стартирало. За сведение е това, колеги. 

На  следващо  място  само  ви  припомням  за  преписка  с  вх. 
№ ЦИК-00-700 от 30.10.2018 г., която ще представя на вниманието 
ви на следващото заседание следващата година. 

И  последно,  колеги,  ви  предлагам  по  отношение  на 
годишните  награди,  които  се  връчват  и  Годишния  международен 
симпозиум от ICPS, който ще се проведе не през м. декември, а през 
м. януари 2019 г. в Гана, да командироваме и госпожа Мусорлиева. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов), против – 1 (Емануил Христов).  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  е  господин  Чаушев, 

след това са госпожа Матева и госпожа Ганчева. 
Заповядайте, господин Чаушев. 
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  по 

преписка с вх. № ЦИК-00-766 от 19 декември 2018 г., във връзка с 
дейностите  по  новия  ни  логотип  на  Централната  избирателна 
комисия.  В моята  папка във вътрешната мрежа са получени едни 
материали. Във връзка с това докладвам как върви ходът въобще по 
реализирането на този тип проект. 

В  понеделник  имахме  среща  с  представителите  на 
Художествената  академия  и  Съюза  на  българските  художници,  в 
която  общо  взето  уточнихме,  т.е.  изслушахме  исканията,  т.е.  как 
евентуално може да протече по-нататък дейността по реализирането 
на нашето ново лого. На тази среща горе- долу от чисто формално 
естество  преди време бяхме гласували един проект за  договор на 
трима изпълнители, които да подготвят документацията във връзка с 
реализирането на този тип проект за лого. 

В момента получаваме част от тази документация, като бяхме 
гласували  договори  с  тези  трима  представители  на  двете 
институции, които казах по-горе, с които проектите към момента не 
са подписани. Тоест, ние взехме решение, но от насрещната страна 
проектите на договорите не са подписани и продължават да идват 
документи. 

Във връзка с това аз предлагам в онзи проект, в който имаше 
срок  6  декември  2018  г.,  да  го  удължим  до  7  януари  2019  г.  и 
съответно при удължения срок 7 януари да ги приканим в крайна 
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сметка и да подпишат. В тази връзка имаме и по принцип среща и на 
27-ми  т.м.,  когато  в  крайна  сметка  ще  получим  и  останалата 
документация  или  поне  ще  й  дадем  съответните  предварителни 
бележки. 

Докладвам към момента на 20-ти какви са общо взето техните 
виждания  как  да  протече  по-нататък.  Тоест,  към  момента  просто 
правя  разграничение  от  договори за  подготвяне  на  документация, 
която  в  крайна  сметка  ще  бъде  приета  или  съответно  дадени 
допълнителни указания на ЦИК към 8-ми януари. Това е  първият 
вариант и подчертавам, че това са само предварителни идеи, които 
да  бъдат  реализирани  в  крайна  сметка  съответно  към  7-ми  в 
документалния вид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Чаушев, простете, че ви прекъсвам, но нека сега да гласуваме срока, 
за да минем по съдържанието. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  удължаване  на  срока  до 
7 януари 2019 г. 

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

Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Моля продължете, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Минавам вече по това, което общо взето 

изслушахме в понеделник, предния път, което вече да залегне и в 
окончателната  документация,  разбира  се.  Затова  е  добре 
предварително да ви кажа как вижда насрещната страна действията 
си. 

Те  предлагат  жури  от  четирима  техни  представители  –  на 
двете  институции,  и  трима  от  нашата,  при  евентуално 
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възнаграждение от 100 лв. на член на жури, което общо взето ще 
проведе две, максимум евентуално три заседания. Но те предлагат 
четирима  по  100  лв.  участници в  жури и  трима  от  нашите.  Най-
малко две заседания, евентуално трето при някакви спорни истории, 
но  по  принцип  две  засега.  (Реплики.) Искам  да  бъда  прецизен, 
защото това ще дойте и в крайния документ, в който трябва да се 
опише тъй или иначе. Проблемът им е какво да опишат. 

Предлагат конкурсът за този проект да бъде с ограничен брой 
участници – пет участника, които евентуално по съответен ред да 
имат стимул – ще видим правната форма, 800 лв. Специални видни 
имена в графичния дизайн, изявени имена от бранша. Пет по 800 лв. 

Предлагат първа награда – само една, 5000 лв. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  И  този  който  спечели,  800-те  лв.  са 

вътре в тези 5000 лв.? Тоест, първият ще получи 4200 лв.?
ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Да.  Горе-долу  е  това.  Направо  открито 

говоря. Горе-долу така ще стане. 
При тези  техни  предложения общо взето  ние  казахме:  Ще 

докладваме на ЦИК и горе-долу можем да пристъпим на следващия 
етап  всичкото  това  да  се  оформи  в  някаква  правна  форма  в 
съответния  надлежен  ред  при  тези  условия.  Това  правихме  в 
понеделник. 

Сега във вътрешната мрежа виждате какво предлагат те като 
начало и визия. Този текст, който пишат, е основан на нашата визия, 
но той е строго специализиран за конкретните участници, които с 
тяхната  специфична  терминология  да  знаят  какво  правят.  Това  е 
идеята на този текст. Той е на техния език. 

Втората  част  на  документацията,  която  е  във  вътрешната 
мрежа,  са  първоначалните  макети  в  различни  ситуации.  Както 
виждате, те са в различни ситуации: как се стои на маса, как прав се 
стои,  как  табелките  общо  взето  биха  изглеждали  при  съответния 
текст. 

Освен това исках и от нас и текста на нашите диплянки – тези 
малките за разяснителната кампания.  Въз основа на този текст да 
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разберат  горе-долу  как  ще  се  разположи  текст,  картинка,  знак. 
Поехме задължение да изпратим текста, за да може да се появи още 
един допълнителен макет  как  ще изглежда  тази  малка брошура с 
въпросния знак и шрифт. Защото, уважаеми колеги, и шрифтът вече 
трябва  да  бъде  съобразен  със  съответната  визия,  която  ще  ни 
предложат  участниците.  Мисълта  ми  е,  че  ще  получим  и 
допълнителни макети, така да се каже. 

Молбата ми е горе-долу при тези условия, които изложих, да 
продължим  разговорите  на  27-ми,  и  да  намерим  съответната 
надлежна правна форма,  с  която  в  крайна сметка  да  реализираме 
този  проект,  който  по  техни първоначални представи  някъде  към 
края на м. януари и началото на м. февруари имаме уверението, че 
ще направят всичко възможно да получим целия готов продукт и 
тези допълнителни неща, които са в макетите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев. 

Колеги,  имате  ли  възражения  срещу  така  представената 
концепция? Имате ли някакви допълнения? – Не виждам. 

Господин  Чаушев,  продължавате  в  тези  рамки,  които 
представихте, и вече следващата година ще продължим работата по 
този въпрос. 

Уважаеми  колеги,  следващи  докладчици  по  тази  точка  са 
госпожа Ганчева и госпожа Матева. Заповядайте. 

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  днес  с  госпожа  Матева 
съгласно протоколно решение на Централната избирателна комисия, 
знаете, че бяхме излъчени за представители за участие в работната 
група,  която ще подготви  кибер учение.  Днес се  проведе първата 
среща,  в  която  взеха  участие  представителите,  излъчени  от 
различните институции, които ще участват в тази работна група. Тя 
беше с опознавателен характер, доколкото са моите впечатления, и 
ни беше представена презентация, която е изготвена, доколкото аз 
разбрах,  от  Държавна  агенция  „Електронно  управление“.  Беше 

29



представена  от  директора  на  съответната  дирекция,  който  е 
определен и за ръководител на работната група. 

Този  план  не  е  окончателен  и  сега  беше  представен  на 
вниманието  на  участниците  в  работната  група  и  в  частност  на 
институциите,  които  участват.  Той  ще  ни  бъде  изпратен  в 
Централната  избирателна  комисия,  както  и  до  всяка  една 
институция, за да си дадем своите бележки. Като доколкото разбрах 
аз, крайният срок за изготвянето на сценария за това обучение е м. 
януари 2019 г. Това е засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Някакви допълнения? – Няма. 
Колеги,  останах  аз  последен  докладчик  с  няколко 

административни въпроса. 
На 27 и 28 декември 2018 г. аз съм в отпуск. Функциите за 

председател ще изпълнява госпожа Мусорлиева. 
Предлагам за секретар на тези дати: на 27 декември 2018 г. – 

госпожа Иванова, а на 28 декември 2018  г. – господин Андреев. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  току-що  взетото  решение, 

моля  да  упълномощим  госпожа  Мусорлиева  –  изпълняваща 
функциите  за  председател,  да  подпише  приемо-предавателния 
протокол  от  „Информационно  обслужване“  АД  по  Договора  за 
поддръжка  на  интернет страницата  в  този период,  както и  ако се 
наложи  друга  кореспонденция  при  условията  на  последващо 
одобрение. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
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Режим на гласуване. 
Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов), против – 1 (Александър Андреев) .  

Предложението се приема. 
И  уважаеми  колеги,  мисля,  че  вече  е  време  да  закрия 

заседанието на Централната избирателна комисия. 
Свиквам следващото  редовно заседание  на  комисията  на  8 

януари  2019  г.  от  10,30  ч.  и  ви  пожелавам  весели  Коледни  и 
Новогодишни празници! 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 15,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева  
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