
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 700 

На 15 януари 2019  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: Румен Цачев

2. Вътрешни правила, свързани с прилагане на системите за 
финансово управление и контрол и система за управление на риска. 

Докладват:  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова

3.  Доклад  по  договор  за  пазарно  проучване  на  машинно 
гласуване

Докладва: Владимир Пенев
4. Доклади по писма. 

Докладват: Йорданка  Ганчева,  Севинч 
Солакова,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  
Емануил  Христов,  Камелия  Нейкова,  
Александър Андреев

5. Разни. 
Докладва: Ивилина Алексиева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 
Георги Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков, 



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

ОТСЪСТВА: Мария Мусорлиева. 

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  22  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на  15  януари 2019 г. 

Колеги, от името на цялата Централна избирателна комисия и 
от свое име поздравявам госпожа Грозева по случай рождения й ден. 
Да бъде жива, здрава, все така пълна с енергия, много щастлива – 
много радост през цялата година! (Ръкопляскания.)  

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 
Проект на решение за промяна в състав на общинска избирателна 
комисия  –  докладчик  господин  Цачев;  т.  2.  Вътрешни  правила, 
свързани  с  прилагане  на  системите  за  финансово  управление  и 
контрол и система за  управление на риска с  докладчици госпожа 
Стефанова и госпожа Бойкинова; т. 3. Доклад по договор за пазарно 
проучване на машинно гласуване – докладчик господин Пенев; т. 4. 
Доклади по писма с докладчици госпожа Ганчева, госпожа Матева, 
госпожа Цанева и госпожа Солакова; и т. 5. Разни с докладчик аз, 
като преди началото на заседанието ще вземем и едно протоколно 
решение, както се разбрахме в оперативен порядък. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Христов. 
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ако  обичате  да  ме  включите  към 
докладите по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви. 
Заповядайте, госпожо Нейкова. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в писма и в 

разни. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Други колеги? – 

Господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да ме включите в докладите по 

писма. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Андреев. 
Други? – Не виждам. 
Колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка,  като  ще  помоля 

господин Сюлейман да отчете резултата. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 
първо бих искала да ви информирам, че по обективни причини от 
днешното заседание отсъства госпожа Мусорлиева. 

И на второ място давам думата на господин Райков. 
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, моля да приемем с протоколно 

решение  среща  с  фирма  „АИМ-Тех“  ООД,  която  е  представила 
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окончателен доклад във връзка с поръчката за пазарно проучване, за 
сряда – 16 януари 2019 г., в 12,30 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува. 
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

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

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 
Заповядайте, господин Цачев. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, с вх. № МИ-15-6 от 11 януари 2019 

г.  в  Централната  избирателна  комисия  по  електронната  поща  е 
постъпило  писмо  с  приложено  към  него  заявление  от  Бахтишен 
Назми Басри, която е секретар на общинската избирателна комисия 
–  Кубрат,  област  Разград,  като  заявлението  визира  искане  за 
освобождаването й от длъжността, която заема - секретар на ОИК – 
Кубрат,  поради  възникнала  несъвместимост.  Същото  заявление  е 
пристигнало и в оригинал на 14 януари 2019 г. 

Предвид  заявеното  искане  от  секретаря  на  комисията, 
предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 
1 и т. 5 от Изборния кодекс да освободим като секретар на ОИК – 
Кубрат,  област  Разград,  Бахтишен  Назми  Басри,  и  да  анулираме 
издаденото й удостоверение. 
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Както и да изпратим писмо до партията, която я е посочила за 
секретар на комисията, да предложи друго лице, което да заеме тази 
длъжност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Цачев. 

Уважаеми  колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения 
проект на решение, моля да гласува. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин  
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги,  това  е  Решение  №  5156-МИ/НР,  взето  на 
седемстотното заседание на комисията. 

Уважаеми колеги, който е съгласен с така подготвения проект 
на писмо, моля да гласува. 

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин  
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

И това писмо е прието с протоколно решение. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането  на точка втора от 
дневния ред. 

2. Вътрешни правила, свързани с прилагане на системите 
за финансово управление и контрол и система за управление на 
риска. 
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Думата имат госпожа Стефанова и госпожа Бойкинова. 
КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Уважаеми  колеги,  връщам  на 

доклад Докладна записка с вх. № ЦИК-09-159 от 10 август 2019 г. 
във  връзка  с  представяне  и  разглеждане  на  проект  за  вътрешни 
правила  за   финансово  управление  и  контрол  на  Централната 
избирателна  комисия.  В  папка  от  днешното  заседание,  подпапка 
СФУК  са  публикувани  редактираните  правила,  като  правилата  за 
системите  за  финансово  управление  и  контрол  в  Централната 
избирателна комисия са разделени на две части: Вътрешни правила 
за  системите  за  управление  на  риска  и  Вътрешни  правила  за 
предварителен  контрол.  Подготвили  сме  актуализация  на 
стратегията  за  управление  на  риска  в  Централната  избирателна 
комисия. 

Във  Вътрешните  правила  за  системите  за  финансово 
управление  и  контрол  от  първи  до  девети  член  са  нанесени 
редакциите от заседание на 6.11.2018 г. Това е Вътрешни правила за 
СФУК-16112018. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  както  каза  колегата 
Стефанова, от 1 до 9 член ние направихме редакционни промени в 
заседанието,  обаче  аз  ви предлагам още веднъж да  ги  променим, 
като  започнем  от  чл.  1,  защото  в  предишното  заседание  ние 
буквално  преписахме  закона  и  казахме,  че  Вътрешните  правила 
уреждат обхвата и осъществяването на финансовото управление и 
контрол,  а  всъщност  това  се  урежда  от  закона.  Аз  считам,  че  с 
настоящите  правила  ние  ще  определим  реда  и  условията  за 
изграждането,  функционирането  и  развитието  на  системите  за 
финансово управление, защото това е целта – ние да изградим тези 
системи, така че те да функционират и съответно да се постигнат 
изискванията  на  Закона  за  финансово  управление  и  контрол  в 
публичния сектор, поради което чл. 1 да бъде с редакцията в италик. 

Също  така  бих  ви  предложила  ал.  2  и  ал.  3  да  отпаднат, 
защото  отговорността  на  ръководителя  на  организацията  –  в 
правилата  не  можем  да  говорим  общо  за  ръководител  на 
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организацията. Организацията е ясно, че е Централната избирателна 
комисия и тя се представлява от председател. И считам, че можем да 
започнем  направо  от  чл.  2,  който  дава  определение  какво  е 
финансово управление и контрол: че това е  един цялостен процес, 
интегриран в дейността на ЦИК и се осъществява от ръководството 
и служителите. 

И вече по-нататък е рамката – какво представлява. (Реплики.) 
Колега Ивков, по принцип това е редакция, която членовете 

на ЦИК предложихте на предишно заседание. Като аз ви предлагам, 
че редакцията може да бъде, че системите за финансово управление 
и контрол са цялостен процес, който се осъществява от Централната 
избирателна  комисия  и  представлява  съвкупности  от  политики  и 
процедури,  насочени  към  спазване  на  законосъобразността  на 
вътрешните актове, договорите и действията на служителите. 

Това звучи добре и това са принципите,  с които се постига 
финансовото управление  и контрол.  И в  чл.  4  –  всъщност  това  е 
много важен член… (Реплики.)  

Добре, ще ви изчакам, колеги, извинявам се. (Коментари и 
уточнения извън микрофона.)

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Новите  предложения  като  за 
чл. 1 допълваме. Има го във вътрешната мрежа. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само в чл. 2 добавяме неща, които ги 
няма. 

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Това  е  чл.  1  в  италик,  като 
допълваме и особеностите на дейността на комисията. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, с оглед дейността на комисията – 
тя  го  прави.  И в  чл.  2  ви дадох редакция.  (Реплика  от господин 
Ивков.) 

Няма, но се приема, че това е по-широко понятие. Преди да 
бъде приет този закон, имаше Закон за държавния финансов контрол 
– ЗДФК, и Агенция. И там се приемаше, че финансовото управление 
и  контрол е  по-тясно понятие и  касае  само финансовата  дейност. 
Обаче с приемането на Закона за финансово управление и контрол в 
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публичния сектор всъщност се приема едно понятие, че финансово 
управление  и  контрол  е  просто  контрол  и  управление,  т.е.   по-
широко  понятие  и  обхваща  цялата  дейност  на  организацията  в 
публичния сектор. (Реплики.) 

Определението, което ви прочетох,  е дадено в Указание на 
министъра на финансите, така че спокойно можем да приемем какво 
представляват  всъщност  системите  за  финансово  управление  и 
контрол.  Това  е  цялостен  процес  и  представлява  съвкупност  от 
политики и процедури, насочени към спазването на тези принципи 
от 1 до 4. 

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Да  се  намеся  и  аз.  Член  2  е 
предложение за редакция на последното заседание и е преписан чл. 5 
от закона. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Член 4 е редактираното предложение, което е направено на 
6.11.2018  г.  и включва взаимосвързаните елементи, чрез които се 
осъществява финансовото управление и контрол:  контролна среда; 
 управление  на  риска;   контролни  дейности;   информация  и 
комуникация  и   мониторинг,  които  се  разглеждат  от  Глава  втора 
нататък.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, всъщност това са основните 
пет  компонента,  които  определят  тези  системи  за  финансово 
управление. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги,  може  би  за  трети  път  ви  пояснявам,  че  съгласно 
закона,  финансовото  управление  и  контрол  е  цялостен  процес, 
интегриран  в  дейността  на  една  организация,  осъществяван  от 
техните  ръководители  и  служители.  Финансовото  управление  и 
контрол се  осъществява  чрез  системи за  финансово  управление и 
контрол,  включващи  политики  и  процедури  с  цел  да  се  осигури 
разумна увереност, че целите на организацията се постигат чрез… 

Четири  са  елементите  и  те  са  от  закона,  не  съм  си  ги 
измислила  аз:  съответствие  със  законодателството,  вътрешните 
актове и договори, надеждност и всеобхватност на финансовата и 
оперативната  информация;  икономичност,  ефективност  и 
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ефикасност на дейностите;  опазване на активите и информацията. 
Като петте елемента на тези системи, както ви ги прочете колегата, 
са в чл. 4. Това са контролна среда;  управление на риска;  контролни 
дейности;   информация  и  комуникация  и   мониторинг.  И  самият 
закон  дава  определение  какво  е  контролна  среда,  като  самата 
контролна среда също има пет подкомпонента. Управлението на риска 
също има подкомпоненти. Контролните дейности  - също. 

И  целта  на  тези  вътрешни  правила  е  ние  в  тези  вътрешни 
правила да напишем какво ние сме направили, за да подобрим тази 
контролна  среда.  Как  управляваме  риска,  като  например  имаме 
стратегия  на  риска,  имаме  оценка,  и  много  други  документи. 
Контролни дейности, които включват например системата за  двоен 
подпис, правилата за предварителен контрол за законосъобразност… 

Не знам как по-ясно да ви го обясня, ако вие не си прочетете 
закона и указанията на Министерството на финансите. Съгласна съм, 
че са много разтегливи понятията, но закона не съм го писала аз. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Моля, продължете колеги. 
КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Член  6  е  редактиран  от 

предходно разглеждане: 
Чл.  6. (1)  Председателят  подписва  актове,  свързани  с 

финансовото управление и контрол, след решение на ЦИК и отговаря 
за постигане на елите на организацията, като управлява публичните 
средства  по  законосъобразен,  икономичен,  ефикасен  и  ефективен 
начин. 

(2) При изпълнение на програми и проекти, които включват 
повече от една организация и/или структура от публичния сектор, 
председателят  след  решение  на  ЦИК  сключва  споразумение  в 
писмена  форма  за  обхвата  на  управленската  отговорност,  която 
всеки  от  тях  носи,  съгласно  чл.  6,  ал. 2  от  ЗФУКПС.  (Реплики,  
обсъждания.) 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Ние  вече  обсъждахме  чл.  6  и 
предлагаме само редакцията, както вие я предложихте. 
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КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Контролната  среда  отново  я 
разглеждаме: 

Чл. 7. (1) Контролната  среда  е  компонент  на  финансовото 
управление  и  контрол,  която включва… Тук  сме  направили  едно 
пояснение в италик. Ако го приемате, да го допълним: 

Контролната  среда  представлява  обща  рамка,  която  служи 
като  основа  за  другите  компоненти  на  вътрешния  контрол.  Тя 
включва въпроси, свързани с… Това кореспондира с чл. 11 от закона 
за елементите на контролната среда: 

1. личната почтеност и професионална етика на председателя, 
членовете и администрацията на ЦИК;

2. управленската философия и стил на работа;
3. организационната  структура,  осигуряваща  разпределение 

на отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения 
и нива на докладване;

4.  политиките  и  практиките  по  управление  на  човешките 
ресурси;

5. компетентността на персонала. 
Член 8  започва  по-детайлно  да  разглежда  основните 

компоненти  на  контролната  среда:  Личната  почтеност  и 
професионална етика.

Председателят, зам.-председателите, секретарят, членовете и 
администрацията  на  ЦИК  се  ръководят  от  лична  почтеност, 
професионална етика при вземането на решения и осъществяване на 
дейността си, спазват етичните норми за поведение, регламентирани 
в  Правилника  за  организация  на  дейността  на  Централна 
избирателна  комисия,  структурата  и  функциите  на  нейната 
администрация. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Така формулираните компоненти 
на контролната среда следват от текста на закона ли? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Защото ми се струва, че т. 1 не 
значи  нищо,  а  и  не  може  да  бъде  преценявана  и  оценявана. 
(Реплики.) 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Член 11, ал. 2. Там са включени и са 
определени  от  законодателя  компонентите,  които  включва 
контролната  среда.  Ние  нямаме  етичен  кодекс,  но  имаме  Етични 
правила, които са в нашия вътрешен правилник. А всъщност това, 
което  ние  сме  добавили  в  тези  правила  е,  че  почтеността, 
прозрачността  и  отчетността  са  осигурени  на  всички  нива  и  във 
всички  дейности.  Тоест,  казваме,  че  те  са  сведени  до  всички  в 
Централната избирателна комисия и повече не може да се направи 
по този компонент, освен че имаме такива Етични правила, спазват 
се от всички и председателят на ЦИК и самата комисия е направила 
всичко възможно те да бъдат сведени до всички нива. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Управленска философия и стил 
на работа.

При  управлението и разходването на финансовите средства 
ЦИК и нейната  администрация  спазват  принципите  на  законност, 
лична  отговорност,  йерархична  подчиненост,  субординация, 
вътрешен контрол и обратна връзка.  (Реплики.)  Администрацията 
спазва  принципите  при  управлението  и  разходването  на 
финансовите средства. 

В  рамките  на  оперативната  дейност  по  планиране, 
организация, изпълнение, отчитане и контрол се прилага принципът 
на координация.

Председателят,  членовете  на  Комисията  и  директорът  на 
дирекция  „Администрация”  съгласно  утвърдената  органограма, 
неразделна част от вътрешните (настоящите) правила, длъжностните 
характеристики  и  делегираните  правомощия,  определят 
управленския подход при изпълнение на задачите в съответствие с 
годишния  план,  като  насърчават  компетентността  и  етичното 
поведение на служителите. 

Членовете на Комисията са равнопоставени и осъществяват 
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дейността си съобразно действащото законодателство и решенията 
на ЦИК.

След  приемане  на  решения  от  Комисията,  свързани  с 
разходване  на  финансови  средства,  последващо  се  издава 
административен  акт  –  заповед,  с  конкретни  параметри  за 
изпълнение,  подписан  от  председателя  или  определено  лице  от 
Комисията.  Заповед  не  се  издава,  когато  ЦИК  одобрява  текущи 
разходи,  свързани  с  издръжката  на  ЦИК,  разходи  по  сключени 
договори  или  одобрени  такива  със  стойностни  параметри  при 
докладването им. 

Да  минаваме  нататък.  Ако  искате,  да  акцентирам  само  на 
промените, които сме направили. 

Директорът на дирекция „Администрация“ провежда веднъж 
седмично редовни работни срещи с администрацията за възлагане на 
задачи  и  отчитане  на  изпълнените  дейности.  При  необходимост 
може  да  се  свикват  и  извънредни  работни  срещи  по  определени 
въпроси в пълен или определен от него намален състав. 

Да  минаваме  нататък.  Ако  искате,  да  акцентирам  само  на 
промените, които сме направили. 

Точка 3. Организационна структура. 
Точка 4.  Политики и практики по управление на човешките 

ресурси.  Текстът,  който  е  маркиран  в  жълто  –  двата  абзаца, 
предлагаме да отпадне. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Защото  ние  имаме  правила  за 
възнагражденията и там е описано – чл. 52 и т.н. 

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Да  остане:  Управлението  на 
човешките  ресурси  се  осъществява  при  спазване  разпоредбите  на 
Кодекса  на  труда  и  всички  нормативни  актове,  регламентиращи 
трудовите правоотношения. (Реплики.) 

Следващите абзаци уточняват месечните възнаграждения на 
ЦИК и  индивидуалното  основно възнаграждение  на  служителите. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
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упълномощавам госпожа Солакова да води. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  отпадне 

първият абзац в жълто: Всички основни дейности по управление на 
човешките  ресурси,  защото  ние казваме все  пак,  че  управлението 
става  при  спазването  на  трудовото  и  осигурителното 
законодателство. И да остане само: Администрирането на човешките 
ресурси  се  осъществява  от  експерт  ЧЗРБУТ  или  от  определен  с 
протоколно  решение  служител,  съгласно  Вътрешните  правила  за 
трудов ред. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Като казваш експерт, не е ли по-добре и тук 
да  бъде  служител,  защото  сега  е  експерт,  а  утре  може  да  бъде 
старши,  главен  или  друг.  Експерт  е  самата  длъжност,  а  той  по 
същество е служител. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И всъщност новото е предложение е 
дадено  в  италик,  че  Централната  избирателна  комисия  гарантира 
наличието на ясни критерии за подбор и оценка на работещите в 
администрацията съгласно приета процедура за извършване подбор 
за назначаване на длъжности в администрацията на ЦИК …

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Какво значи гарантира? 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Тогава  определя,  защото  това  е 

целта. Или осигурява – добре, съгласна съм. Това е т. 4 в италик. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Точка 5. Компетентност. 
В  третия  абзац:  Повишаването  на  професионалната 

квалификация и преквалификация на работещите в администрацията 
на ЦИК се осъществява въз основа на утвърден от председателя след 
одобрение от Комисията годишен план за обучение на служителите. 
Ежегодно  се  планират  и  изпълняват  дейности  по  обучение  на 
работещите в администрацията,  които отговарят на потребностите 
им за подобряване на професионалната им компетентност.

Четири пъти в годината се извършва оценка на резултатите от 
работата  на  работещите  в  администрацията  съгласно  Вътрешните 
правила за оценяване изпълнението на задълженията от служителите 
в  администрацията  на  Централната  избирателна  комисия  за 
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определяне на допълнителни възнаграждения.
Това съгласни ли сте да остане? Имам предвид маркираното в 

жълто. (Реплики.) 
Допълваме:  Конкретните  изисквания  за  компетентност, 

необходими за всяка длъжност в ЦИК, са определени в съответната 
длъжностна характеристика. (Реплики.) 

Отпада  „като  колективен  орган  с  компетентност“.  Без 
„общи“. 

Аз  това  питах.  Остава  маркираното  в  жълто,  като  отпадна 
текстът, защото все още няма приети правила, ежегодно в началото 
на годината да се преразглеждат възнагражденията. 

Преминаваме  ли  към  Глава  трета  –  Управление  на  риска? 
(Реплики.) 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, приключихме с Контролната 
среда. Това е първият елемент. Сега сме на Управление на риска. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Член 9 съответства на чл. 12 от 
закона: 

Чл. 9. (1) Управлението  на  риска  е  процес,  при  който  се 
идентифицират, анализират и контролират рисковете, които могат да 
попречат на ЦИК за постигане на целите. Стратегическите цели и 
приоритетите за ЦИК се одобряват от Комисията в съответствие с 
Изборния кодекс и Конституцията на Република България.

Текстът в италик всъщност е допълнение към това, което сме 
коментирали  на  последното  заседание  –  първото  изречение. 
(Реплики.) 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Предлага  се  да  отпадне  това 
изречение  и  ще  остане  само  какво  представлява  определение  на 
риска, и ал. 2, че Комисията определя годишните стратегически цели 
на  ЦИК  за  всяка  текуща  година.  Така  е  по  закон.  Комисията 
определя стратегическите цели на ЦИК за всяка текуща година. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Чл. 10. Основни компоненти на 
управлението на риска са:

1. Условия за управление на риска.
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За  изпълнение  на  годишните  цели  и  приоритети  на  ЦИК 
директорът  на  дирекция  „Администрация“  изготвя  проект  за 
годишен план с конкретни мерки и отговорници.

Проектът се представя за утвърждаване от ЦИК като годишен 
план след приемането на държавния бюджет за съответната година.

В  съответствие  с  проекта  за  годишния  план  главният 
счетоводител  от  дирекция  „Администрация“  в  ЦИК  разработва 
проект  на  бюджет  за  необходимите  средства  за  изпълнение  на 
задачите  и  постигането  на  целите  на  ЦИК  за  текущата  година  в 
сроковете,  определени от Министерството на финансите,  който се 
одобрява  от  Комисията  и  се  подписва  от  председател  и  главен 
счетоводител.

Ръководството  и  контролът  за  изпълнението  на  плана  за 
годишните  цели  и  приоритети  на  ЦИК,  координацията  по 
изпълнението и текущият административен контрол се осъществяват 
от председателя. 

Точка 2. Определяне на рисковите области. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Това  е,  което  трябва  да  направим 

сега до 31 януари. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Определена с решение от ЦИК 

комисия извършва оценка на дейността съгласно приетата Стратегия 
за управление на риска в ЦИК до 31 януари на текущата година за 
следните рискови области и/или структурни звена… 

В  Стратегията  за  управление  на  риска,  която  сме 
актуализирали,  сме  махнали  от  заглавието  „и  стратегията  за 
управление на риска в администрацията на ЦИК“ – администрацията 
отпада и така сме го пренесли във вътрешните правила. 

Това е: философия и стил на управление; управленски методи 
и  контрол;  човешки  ресурси;  външни  регулаторни  фактори; 
 финансов  фактор;  командировки;  надеждност  и  сигурност  на 
информацията;   трудова  и  служебна  информация;  компютърни 
системи.

Идентифицираните  рискове  се  оценяват  по  показатели, 
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определени  в  Стратегията  за  управление  на  риска  в  Централната 
избирателна комисия.

Точка  3. Мониторинг  и  проследяване  на  процеса  по 
управление на риска. 

Процесът на мониторинг и докладване включва наблюдение 
на  рисковия  профил  (вероятността  и  влиянието  на 
идентифицираните  рискове),  т.е.  как  се  променя  и  дали  се 
предприемат  необходимите  действия  за  намаляване  на  риска  до 
приемливо ниво.

Точка  3.1. Процедурите  по  управление  на  рисковете  са 
следните – изброени са. 

Точка 3.2. Докладите за управлението на риска се адресират 
до ЦИК, чрез председателя и съдържат данни за – изброени са. 

Процесът по управление на рисковете се документира в риск-
регистър от Стратегия за управление на риска в ЦИК.  

Мониторингьт  за  прилагането  на  Системите  за  финансово 
управление  и  контрол  и  за  резултатите  от  тях  се  извършва  от 
определена  комисия  с  решение  на  ЦИК,  както  и  попълването  на 
годишния  въпросник  по  образец,  утвърден  от  Министерството  на 
финансите. 

Тук  в  старата  стратегия  е  упоменато,  че  трябва  да  има 
постоянна  работна  група,  която  да  се  занимава  с  риска,  но  е 
вмъкнато,  че  може  временна  комисия  с  решение  на  Централната 
избирателна комисия да осъществява това. 

Глава четвърта – Контролни дейности. 
Чл. 11. Контролните  дейности  представляват  правила  и 

процедури,  които  са  насочени  към  намаляване  на  рисковете  за 
постигане на целите на ЦИК. Контролните дейности се прилагат във 
всички  процеси  и  във  всички  нива  в  ЦИК,  като  се  спазват 
принципите за икономичност, ефективност и ефикасност.

Чл. 12. Основни компоненти на контролните дейности са:
1. Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране.
2. Разделение на отговорностите. 

16



3. Система на двоен подпис.
4. Предварителен контрол.
Предварителният контрол от стария вариант на правилата от 

чл. 32 до чл. 37 е изнесен в отделни правила, които след тези ще 
обсъдим. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Утвърждаването  и  заверката  на 
документите. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Точка   5. Процедури за  пълно, 
вярно, точно и своевременно осчетоводяване на операциите.

6. Процедури за наблюдение.
7. Последващ контрол.
8. Правила за достъп до активи и информация. 
9. Правила за управление на човешките ресурси. 
В  т.  9  има  допълнение:  Председателят и  директорът  на 

дирекция  „Администрация“  в  рамките  на  своята  компетентност 
периодично  (тримесечно)  извършват  оценка  на  индивидуалното 
изпълнение  на  възложената  работа  и  постигнатите  резултати  на 
служителите  съгласно  Вътрешните  правила  за  оценяване 
изпълнението на задълженията от служителите от администрацията 
на  Централната  избирателна  комисия  за  определяне  на 
допълнителни възнаграждения. 

Оценка за изпълнение на работата на служителите се прави 
веднъж годишно… Това е предложено за отпадане. 

Точка 10. Правила за документиране на всички операции и 
действия,  свързани  с  дейността  на  ЦИК.  Тук  сме  направили 
редакция  съгласно  новото  предложение  за  приемане на  вътрешни 
правила за дейността на учрежденския архив и за документооборота 
и деловодната система. (Реплики.)  Четири пъти – махаме. 

Комплексната  информационна  дейност  включва  създаване, 
приемане, регистриране, разпределяне и предаване на носителите на 
информация (документите), както и дейността, свързана с контрола 
по  спазване  на  сроковете  за  работа  с  документите,  съгласно 
Правилник  за  администриране  на  документите  в  Централната 
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избирателна комисия – документооборот и деловодната дейност и 
Вътрешни  правила  за  дейността  на  учрежденския  архив  в 
Централната избирателна комисия. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Предстои да ги приемем. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  За осъществяване на работата и 

съхранението  на  документите  във  връзка  с  административната 
работа/дейност  в  Централната  избирателна  комисия  (ЦИК)  е 
създаден учрежденски архив.

Вътрешните  правила  за  дейността  на  учрежденския  архив 
регламентират  дейността  на  учрежденския  архив  в  Централната 
избирателна комисия (ЦИК) в изпълнение на чл. 41, чл. 45, чл. 75, 
чл. 81 от Закона за националния архивен фонд (ЗНАФ) и Наредбата 
за  реда  за  организирането,  обработването,  експертизата, 
съхраняването  и  използването  на  документите  в  учрежденските 
архиви  на  държавните  и  общинските  институции 
(НРООЕСИДУАДОИ), наричана по-нататък за краткост Наредбата. 

Другите  текстове,  които  бяха  заложени  в  първоначалния 
проект, предлагам да отпаднат, за да може да няма разминаване от 
вътрешните  правила  и  стъпките,  които  са  описани  –  това,  което 
маркирано в жълто. 

Документалното отразяване на стопанските операции в ЦИК 
се  извършва  в  съответствие  със  Закона  за  счетоводството, 
подзаконовите  нормативни  актове  и  Вътрешните  правила  за 
счетоводния  документооборот,  Счетоводната  политика  и 
амортизационната политика,  приети от Комисията и утвърдени от 
председателя.

Документирането на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки  се  извършва  в  съответствие  със  Закона  за  обществените 
поръчки  и  Вътрешните  правила  за  управление  на  цикъла  на 
обществените поръчки в Централната избирателна комисия. 

Точка 11. Контролни дейности, свързани с информационните 
технологии. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  да  се 
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запознаем с т. 11. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: За антикорупционни дейности  - не 

сме приели. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Приели  сме  Методика  и 

управление  на  кибер  риска  при  използване  на  информационни  и 
комуникационни  технологии  в  изборния  процес  в  Централната 
избирателна комисия. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Глава  пета  –  Информация и  комуникация.  Тук в  чл.  13  са 
допълнени Вътрешните правила за предоставяне на информация по 
ЗДОИ  и  Политика  за  защита  на  личните  данни  в  Централната 
избирателна комисия. 

В ал. 2 е добавен Правилникът за реда за администриране на 
документите в ЦИК – документооборот и деловодна дейност. 

Като  ал.  3  е:  Организацията  на  работата  с  електронни 
документи,  обхващаща  дейности  като  извършване  на  електронни 
изявления,  електронно  подписване  на  документи  и  тяхното 
изпращане,  получаване,  регистриране,  ползване  и  съхранение. 
Организацията  на  деловодната  дейност,  документооборотът  и 
контролът  по  изпълнението  на  задачите  в  ЦИК  по  електронно 
подписани  документи  се  регламентират  с  решение  на  ЦИК  и  в 
длъжностните характеристики на служителите. 

Да кажете дали да остане,  защото в Правилника за реда за 
администриране  на  документите  в  ЦИК,  документооборота  и 
деловодната  дейност  няма  упоменат  регламент  за  работа  с 
електронните документи. (Реплики, обсъждане.) 

Чл. 14. (1) Публичната комуникация с други организации и с 
трети лица се извършва от членовете на ЦИК… Да отпадне  „чрез 
делегирани права и звено „Връзки с обществеността, международна 
дейност, обучение и протокол“.  Да се замени ли с нещо или просто 
да отпадне? 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Има такова  звено,  а  ние  как  ще  я 
осъществяваме – дали чрез звеното или…

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Кажете как да го редактирам. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, информация и комуникация 
е четвъртият елемент от петте елемента, които определят системите 
за финансово управление. 

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Добре,  Глава  шеста  – 
Мониторинг. Член 15 – приемате ли редакцията или? 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  системите  за 
информация  и  комуникация  са  свързани  с  финансовия  контрол  и 
управлението във връзка с публичните финанси. И нямат нищо общо 
с останалата дейност на Централната избирателна комисия. 

Член 14 ясно  и  категорично  определя  тази  информация от 
закона  по  отношение  на  какво  трябва  да  се  отнася.  Тя  е  по 
отношение на това лицето, което носи отговорност за използването 
на финансовите ресурси, да може да вземе информирано решение. И 
другото,  което  е:  да  може  да  се  дава  информация  по  отношение 
точно на тези дейности с оглед това да има някаква публичност и 
прозрачност.  Но  не  и  по  отношение  на  дейности,  които  нямат 
абсолютно нищо общо с финансовия контрол. И в тази си част за 
мене тези вътрешни правила трябва изцяло да бъдат преработени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  аз  за  пети  път  може  би 

обяснявам,  че под финансов контрол не се разбира дейността   на 
ЦИК, свързана с финансите. И ви казах, че с новия закон се приема 
ново  разбиране  за  този  финансов  контрол.  Ще  ви  прочета 
Указанията на Министерството на финансите, където се казва: 

„Наред с това законът въвежда нова терминология, принципи 
и изисквания, които се прилагат в страните от Европейския съюз и 
България също следва да се придържа към тях. Възприема се ново 
разбиране за вътрешния финансов контрол като интегрирана рамка, 
включваща  пет  елемента:  контролна  среда,  управление  на  риска, 
контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг. По 
този начин законът въвежда актуално определение за СФУК, според 
което контролът не се изчерпва само с финансовия, а се прилага във 
всички  аспекти  от  дейността  на  организацията.“   За  пети  път  го 
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обяснявам. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  В  чл.  14  от  същия  закон  –  не 

искам  да  цитирам  указанията,  защото  те  не  могат  да  изменят 
разпоредбите  на  закона,  който  е  приет,  са:  идентифициране… 
Ръководителят  на  организацията  по  чл.  2  изгражда  и  прилага 
информационни  и  комуникационни  системи,  които  осигуряват 
идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и 
срокове на надеждна и достоверна информация, която да позволи на 
длъжностното лице да поеме определена отговорност във връзка с 
разходването на публичните ресурси. За да може да се осъществява 
обидитна?? пътека по проследимост и наблюдение на процесите и 
операциите. 

Това  го  пише  в  чл.  14,  който  определя  какви  са 
информационните и комуникационните системи. Нямат нищо общо 
с  изявленията  на  Централната  избирателна  комисия  в  активен 
период по отношение на дейността на комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожа Матева – за изказване. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  аз  наистина  не  разбирам 

необходимостта от това дълго четене на този проект за правила и на 
закона. Всички ние тука с много малки изключения сме юристи и 
всеки си чете закона така, както смята за негово разбиране. 

Само ще ви обърна внимание,  че  този  Закон за  финансово 
управление и контрол в публичния сектор е приет през 2006 г. и през 
2006 г. е обнародван в „Държавен вестник“. Последното изменение 
на този закон е от 29 ноември 2016 г. Сега сме 2019 г. Не мога да 
разбера това  желание в момента да  приемем едни правила,  които 
видимо  уреждат  отношения  в  ЦИК,  които  не  следва  да  бъдат 
предмет на тези правила, и това бързане това да се случи накрая на 
мандата. 

В  крайна  сметка  ние  пет  години  разходваме  публични 
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финансови  средства  и  смятам,  че  досега  сме  ги  разходвали 
законосъобразно. Нека ако ще приемаме някои правила, наистина да 
се изчистят и да уреждат само отношенията,  които би следвало в 
Централната  избирателна  комисия,  а  не  да  преписваме  закона. 
Защото спецификата на работата и на дейността на ЦИК трябва да 
намери отражение точно в тези правила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: И мониторингът се осъществява 

върху  всички  дейности.  Думичката  „включва“  се  заменя.  Без 
приложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
приложението трябва да се актуализира. 

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  То  е  актуализирано,  но  няма 
правилата и процедурите. Иначе е актуално. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, мисля, че приключихме обсъжданията. 
Подлагам на гласуване така предложения ни проект, ведно с 

всички корекции, направени в залата в оперативен порядък. 
Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  15  (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  
против – 2 (Владимир Пенев, Румяна Стоева-Сидерова).  

Приема се. 
Заповядайте за отрицателен вот. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, гласувах против не защото съм 

против  да  има  вътрешни  правила  за  финансово  управление  и 
финансов контрол, а защото смятам, че наистина в тези правила се 
уреждат и въпроси, които не касаят тези въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  
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Моля, продължете. (Реплики, уточнения.) 
Уважаеми колеги, половината от тази точка изчерпахме днес, 

другата половина от тази точка – в четвъртък, като ви моля всички 
вие да се запознаете и с втората част, за да можем в четвъртък да 
приемем и останалите правила. 

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

3. Доклад по договор за пазарно проучване на машинно 
гласуване. 

Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви вх.  ЦИК-00-24 

от 14 януари 2019 г. Под този номер е заведен доклад на „Сова 5“ 
АД  по  обществената  ни  поръчка  за  извършване  на  пазарно 
проучване. Докладът се намира в Централната избирателна комисия 
в запечатан плик при юристите. 

Предлагам  ви,  както  досега  сме  практикували,  отново  да 
определим комисия, която да отвори запечатания плик и да опише 
какво точно е представено, като за тази цел се състави протокол и за 
да  може след  това  докладът  да  бъде  публикуван  във  вътрешната 
мрежа  и  впоследствие,  след  запознаването  ни  с  него,  да  бъде 
разгледан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, състав на комисията? 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам отново да са колегите Мартин Райков, Росица Матева и 
аз, тъй като досега сме отваряли почти винаги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други предложения? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване тази комисия. 
Режим на гласуване…
Уважаеми колеги, налага се да прегласуваме. Колеги, режим 

на прегласуване.  
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Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към точка четвърта: 
4. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Ганчева - заповядайте. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-03-

01-2  от  15  януари  2019  г.,  като  има  резолюция  на  председателя, 
съгласно  предходна  резолюция  за  вътрешната  мрежа.  Това  е 
преписка, която съдържа съобщение на Комисията за Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет 
и Комитета на регионите,  ведно с  препоръка на Комисията  от 12 
септември  2018  г.  относно  мрежите  за  изборно  сътрудничество, 
онлайн прозрачността, защита чрез кибер  инциденти, борба срещу 
кампаниите  за  дезинформация  в  контекста  на  изборите  за 
Европейски парламент. 

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  запознаване  и  мисля,  че 
същите  документи  са  пристигали  в  Централната  избирателна 
комисия и са докладвани на заседание на комисията дори няколко 
пъти по повод други преписки. 

Докладвам вх. № ЕП-03-1-1 от 14 януари 2019 г. Това е писмо 
от  Постоянното  представителство  на  Република  България  към 
Европейския  съюз  в  Брюксел,  което  е  до  Министерството  на 
външните работи, с копие до АМС, Министерство на правосъдието, 
КЗЛД, Народното събрание – председател и ЦИК – председател. То 
е относно Доклад от заседание на Работна група „Общи въпроси“, 
проведено на 11 януари 2019 г. 
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Сочи  се,  че  заседанието  на  11  януари  е  проведено  по 
предварително  разпространения  дневен  ред  и  на  него  са  взели 
участие  от  българска  страна  госпожа  Узунова  като  пълномощен 
министър, и господин Якимов – също като пълномощен министър. 
Въпросите са „Гарантиране на свободни и честни избори“, както и 
координиран отговор срещу дезинформацията. 

Колеги,  преписката  съдържа  и  документ,  който  е  на 
английски език. Има резолюция на председателя за превод. Сега го 
докладвам за сведение и запознаване и след като дойде преводът, 
също ще го върна на доклад. 

Докладвам вх. № ЦИК-07-10/4 от 15 януари 2019  г. – току-
що  ми  е  разпределена.  Преписката  е  на  английски  език  и  е  от 
Европейската комисия във връзка с проведената среща на Работна 
група  „Изборни  въпроси“  на  14  декември.  Сега  го  докладвам  за 
сведение, че е пристигнало. Възложен е превод. След това с колегата 
Андреев ще го внесем, защото виждам, че съдържа информация и 
съгласуване  на  информацията,  която  е  била  предоставена  на 
срещата. Сега го докладвам за сведение. 

Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-10/3 от 14 януари 2019 г., 
ведно с оригиналната преписка с вх. № ЦИК-07-10/2 от 10 януари 
2019 г.  Обръщам внимание, че това е писмо, което е получено от 
Хари  Панагопулос  -  Европейска  комисия,  Генерална  дирекция 
„Правосъдие“, звено Д-3, като се съдържа информация. Благодарят 
ни за входящата информация във връзка  с  графика за тестването. 
Сочи се, че до момента са получили дати от 17 държави членки и въз 
основа  на  тази  информация  най-ранен  краен  срок  за 
гласоподавателите е Италия – 25 февруари 2019 г. Като също така 
няколко  държави  членки  са  ги  информирали,  че  приключват  по-
рано,  но  могат  да  приемат  информация  до  м.  април.  А  за 
кандидатите в Люксембург се сочи, че  е 27 март 2019 г. 

Също  така  се  сочи,  за  да  са  сигурни,  че  ни  предоставят 
възможност да извлечем максимална полза от обмена данни и ще 
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придвижат техния график за тестване, както следва: от  11 януари 
2019 г. се сочи, че ще се инсталира последната версия на софтуера. 
Молят да си проверим списъка със служителите, които активно ще 
участват в тестовата кампания и се посочва линк, който е наличен в 
CIRCABC. Също така се сочи да се проведат пробните тестове и да 
се изпрати докладът. 

Като  дата  15  февруари  2019  г.  се  сочи,  че  следва  да  се 
обменят  файлове  с  останалите  27  държави  членки  чрез  уайт?? 
трансфер или трансфер в реално време, в CIRCABC. Като се сочи да 
се докладва незабавно и се посочва къде да се докладват грешките.

 Обръщат  внимание,  че  на  18  и  19  февруари  2019  г. 
комисията  разчиства  всички  директории  и  има  период  на 
преустановяване,  като  от  20  февруари  докогато  е  необходимо, 
държавите  членки  ще  качват  своите  публични  ключове  за 
официалния  обмен.  Съответно  се  посочва,  че  са  актуализирани 
слайдовете от срещата, които се посочва къде са налични, а именно в 
CIRCABC. 

И  също  така  се  препоръчва  да  бъдат  извършени  всички 
тестове  до  15  февруари  2019   г.,  като  се  сочи  да  се  актуализира 
списъкът с участниците. 

Колеги,  това  е  информацията,  докладвана  подробно,  която 
касае криптообмена. Знаете, че ние провеждахме срещи, обсъждахме 
преписки. 

Като  свързана  информация  ще  докладвам,  че  отново 
пристигат и поредица от писма, които ние завеждаме по резолюция 
на председателстващия, а сега на председателя, в отделен  входящ 
номер, които по мое мнение касаят информация, която се качва и се 
обменя.  Знаете,  че  в  предходно  заседание  също  ви  докладвах 
поредица от такива писма. Те се намират във вътрешната мрежа с 
входящи  номера.  Сега  само  като  входящи  номера  отново  са 
пристигнали ЦИК-07-114 от 11 до 17 включително, с дати съответно 
през  м.  януари –  от  11 до   15-ти.  Възползвам се,  тъй  като  те  са 
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налични във вътрешната мрежа, да ги докладвам общо. Възложила 
съм на госпожа Тихолова да разгледа каква е информацията. 

Предлагам  да  обсъдим  въпросите  как  ще  процедираме  с 
криптотула по-нататък с оглед и сроковете,  които се съдържат по 
последния ми доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 
госпожо Ганчева, във връзка с вашия доклад и с оглед посочените 
срокове,  аз  предлагам  незабавно  да  се  обърнем  към 
„Информационно  обслужване“  АД  във  връзка  с  инсталиране  на 
последната  версия  на  софтуера  и  предприемане  на  необходимите 
стъпки, свързани с поредната тестова кампания на криптотула, както 
и  във  връзка  с  вх.  №  ЦИК-00-700  от  30.10.2018  г.,  да  одобрим 
принципно  предложените  идеи  за  разработване  на  допълнителен 
модул и  предприемане на  допълнителни стъпки по отношение на 
регистриране на български граждани като избиратели в други страни 
членки, регистриране на български граждани като кандидати в други 
страни  членки  на  ЕС,  регистриране  на  чужди  граждани  като 
кандидати  в  България  и  отворени въпроси  за  обсъждане,  и  да  се 
обърнем  към  „Информационно  обслужване“  АД  да  ни  предложи 
оферта  за  извършване  на  тестовата  кампания  и  за  обслужване  в 
рамките  на  предстоящите  избори  за  членове  на  Европейския 
парламент от Република България. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,), против – няма.  

Предложението се приема. 
Моля продължете. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви писмо с вх. 
№ ЕП-04-01-5/3 от 14 януари 2019 г. Възложен е и спешен превод от 
председателя,  който е с вх. № ЕП-04-01-5/4 от 14 януари 2019  г. 
Колеги, преписката е препратена, както се сочи в спешен порядък: 
приложена спешна грама до председателя на ЦИК госпожа Ивилина 
Алексиева,  като  обръщаме  внимание,  че  Европейската  комисия 
очаква  отговор  в  срок  до  16  януари  2019  г.  Това  е  от 
дипломатическия служител Ирена Тодорова – Дирекция ПИЕС на 
Министерството  на  външните  работи,  като  преписката  съдържа 
писмо или грама от официален представител на Република България 
към Европейския съюз. Приложено ни изпращат писмо от госпожа 
Мозова  –  директор  на  Дирекция  „Равенство  и  гражданство  на 
Съюза“  в  Генерална  дирекция  „Правосъдие  и  потребители“  на 
Европейската комисия относно първа среща на Европейската мрежа 
за изборно сътрудничество, която ще се проведе на 21 януари, като 
към писмото са приложени дневен ред и други документи, свързани 
с предстоящата среща. 

В писмото се сочи, че се очаква потвърждение за участие до 
16  януари,  като  се  посочва,  че  на  заседание  на  Работната  група 
„Общи въпроси“ на 11 януари т.г. от страна на Комисията е отправен 
апел  държавите  членки,  които  все  още не  са  определили лица  за 
контакт за Европейската мрежа за  изборно сътрудничество, да го 
направят максимално бързо с оглед предстоящата среща. 

От превода на приложените документи става ясно къде ще се 
проведе срещата. Съдържа се информация, че ще бъдат благодарни, 
ако  получат  потвърждение  за  участие  в  срещата  заедно  с 
необходимите  данни  до  16  януари.  Посочен  е  адресът,  като 
Комисията ще възстанови пътни разходи на един представител от 
всяка  държава  членка.  В  заседателната  зала  могат  да  бъдат 
настанени по двама представители от държава членка едновременно. 
Заедно с лицето за контакт могат да присъстват конкретни експерти 
за определени части, при условие че всички имена са известни на 
Комисията навреме. 
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Посочва се  и друга  относима информация.  Дневният  ред е 
приложен  също.  Той  е  преведен.  Казах,  че  е  възложен  спешен 
превод. Ще има уводна сесия, откриване от госпожа Вера Юрова – 
комисар  по  въпросите  на  правосъдие,  потребители  и  равенство 
между  половете;  уводна  сесия.  След  това  обмен  на  мнения  с 
европейския парламент.  Представители на Европейския парламент 
ще обсъждат неговите приоритети с оглед на предстоящите избори. 
Посочват се съответните почивки, изборни мрежи. Следват лица за 
контакт.  Ще  обсъдят  структурите  във  функционирането  на 
националните  изборни  мрежи.  Ще  обменят  добри  практики  и 
координация  на  съответните  национални  органи.   Друга  тема  е 
Прилагане  на  конвенционални  офлайн  защитни  мерки  в  онлайн 
контекст. 

Тази въвеждаща сесия ще предостави възможност за оценка 
на  съществуващите защитни мерки за  избори и за  обмен на  най-
добри  практики,  за  противодействие  на  онлайн  заобикалянето  на 
конвенционални  предпазни  мерки,  като  например  правилата, 
приложими  за  политически  съобщения  по  време  на  изборни 
периоди, прозрачност и ограничение за изборни разходи, периодите 
на мълчание и равно третиране на кандидатите. 

Следваща тема в дневния ред е Упражнение за изпитване на 
механизмите  за  реакция  в  случай  на  кибернетична  намеса  преди 
европейските избори. Тази сесия ще даде възможност за обсъждане 
на условията по предвиденото полудневно упражнение за изпитване 
на  механизмите  за  реакция  в  случай  на  кибернетична  намеса, 
включително  класически  кибер  заплахи,  както  и  онлайн 
дезинформация и манипулация. 

Следва „Прозначност и дезинформация“. Държавите членки 
се  приканват да споделят конкретни мерки за  предотвратяване на 
кампаниите за дезинформация и за насърчаване на прозрачността на 
платените онлайн политически реклами и съобщения, и разкриване 
на информация за разходите за кампании, за онлайн дейности и за 
използване на критерии. 
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Следва  друга  тема  в  дневния  ред  –  „Защита  на  данните  в 
изборния контекст“. Европейският комитет по защита на данните ще 
предостави  конкретни  и  координирани  действия,  предприети  от 
органите за  защита на данните при наблюдение и гарантиране на 
прилагането  на  Общия  регламент  относно  защитата  на  данните  в 
държавите членки във връзка с изборните процеси. Като лицата за 
контакт на държавите членки се приканват да споделят конкретно 
примери от последните избори. 

Следваща  тема  е  „Мандат  на  мрежите  и  техническа 
подкрепа“, като ще се обсъждат националните аспекти на уебсайта 
CIRCABC, който е създаден за подпомагане на обмена в рамките на 
мрежата. 

Последна  тема  е  „Следващи  стъпки“  и  всякакви  други 
въпроси. Също така са приложени и Ръководни въпроси от 1 до 7. 
Посочва  се,  че  въпросите  бяха  подготвени  въз  основа  на 
съображенията,  изложени  в  писмо  на  Комисията  до  постоянните 
представителства от 12 октомври 2018 г. за подпомагане и оформяне 
на приноса на държавите членки към обсъждане на Първата среща 
на  Европейската  мрежа  за  изборно  сътрудничество  на  21  януари 
2019 г. 

Считат, че ще са благодарни, ако получат писмени отговори 
преди срещата.  Допълнителните потребности относно конкретните 
практики, проблеми и извлечени поуки ще са изключително ценни и 
ще бъдат търсени и по време на срещата, като с въпросите от 1 до 7 
можете  да  се  запознаете  и  те  са:  Какви  подходи  и  процедури са 
приети при създаването на Национална изборна мрежа; какви стъпки 
са  предприети,  за  да  се  приложат  конвенционалните  офлайн 
предпазни мерки за изборни кампании, онлайн в контекста и да се 
идентифицират  възможни  пропуски;  какъв  подход  се  прилага  за 
гарантиране  на  прозрачност  на  платени  онлайн  политически 
реклами; действия относно ефективното изпълнени и прилагане на 
Общия  регламент  по  защита  на  данните  във  връзка  с  изборния 
процес,  включително  и  прилагане  на  подходящи  санкции; 
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извършена ли е или се предвижда оценка на рисковете, свързани с 
изборите  за  Европейския  парламент  с  цел  идентифициране  на 
потенциални  кибер  инциденти;  какви  стъпки  са  предприети  за 
повишаване  на  осведомеността  по  тези  въпроси,  особено  за 
рисковете, свързани с кибер атаки и дезинформация; и по последния 
въпрос:  националните  подходи  се  различават  в  зависимост  от 
националните  особености;  сътрудничество  между  държавите-
членки,  осъществявано  на  европейско  равнище  и  съществуват  ли 
специфични изисквания за координация. 

Колеги,  подробно  докладвах  дневния  ред  на  предстоящата 
среща и темите, които ще се засегнат. И във връзка с това отново 
връщам на доклад и отложената преписка от предходната седмица, а 
именно това е писмо, което беше докладвано от мен и от колегата 
Андреев  на  заседания.  Писмо  от  Министерството  на  външните 
работи,  с  което се  предлага  Централната  избирателна  комисия  да 
разгледа  възможността  и  да  номинира  лице  за  контакт  да  вземе 
участие в предстоящата среща на Европейската мрежа. 

Предлагам да обсъдим и да вземем решение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, предлагам в спешен порядък да препратим 

това  писмо  до  господин  Томислав  Дончев  с  копие  и  до 
Министерството  на  външните  работи  с  цел  определяне  на  лице, 
защото срокът е кратък. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 
2 (Йорданка Ганчева, Румен Цачев).  

Предложението се приема. 
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Уважаеми колеги, давам думата на госпожа Солакова, както и 
я упълномощавам да води заседанието. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги,  пристигна писмо 
от  министъра  на  финансите  с  приложен  проект  на  решение  на 
Министерския съвет за бюджетната процедура за 2020 г. Докладвам 
ви само за сведение. Срокът е 17-ти. То е предоставено и на главния 
счетоводител.  В случай че има бележки, ще бъде докладвано на 17-
ти. 

В  папка  „Покани“  има  покани  за  семинари  и  моля  да  се 
запознаете. За сведение ви докладвам. 

Една докладна записка на днешното заседание за сведение ви 
докладвам, за да може да се доуточни и да се допълни докладната 
записка.  Тя  е  с  вх.  № ЦИК-09-194-1  от  14  януари   2019  г.  Тя  е 
относно  закупуване  на  стелажи  за  нуждите  на  Централната 
избирателна  комисия.  Всички  приложения,  част  от  тази  докладна 
записка,  са във вътрешната мрежа, включително са представени и 
брошури и който има желание, може да ги разгледа. На следващо 
заседание ще докладвам, за да можем да вземем конкретно решение, 
както  и  по-конкретна  информация  да  ви  представя  за 
разположението на стелажите. 

Благодаря ви, колеги. Аз приключих с докладите. 
Колега Матева, заповядайте, имате думата. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
Колеги,  моите  доклади  са  свързани  с  организацията  на 

Седмото  заседание  на  Изпълнителното  бюро  на  A-WEB.  Както 
знаете,  ние ще бъдем домакин и  във връзка  с  това  ви докладвам 
писмо от Генералния секретар с вх. № ЦИК-07-198/9 от 14 януари 
2019 г., с което ни информират, че генералният секретар е изпратил 
писмо до всички членове на Асоциацията, с което обяснява реда за 
избор  на  заместник-председател  на  Асоциацията,  във  връзка  с 
предходно  изпратено  писмо,  което  при  нас  в  случая  ви  докладва 
колегата Мусорлиева. 
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Генералният секретар изразява благодарност и молба не по-
късно  от   28  януари  2019  г.  да  бъде  отговорено  на  поставените 
въпроси, като пояснява, че съгласно действия Устав на Асоциацията, 
заместник-председателят  на  Асоциацията  ще  бъде  избран   от 
следващия домакин на Общото събрание на тази асоциация. 

Припомням  ви,  че  сега  председател  на  Асоциацията  е 
председателят  на  Централната  избирателна  комисия  на  Румъния, 
който  беше  домакин  миналата  година,  всъщност  през  2017  г.  на 
Третото  общо  събрание.  А  пък  заместник-председател  е 
председателят на Избирателната комисия на Индия, която ще бъде 
домакин на Четвъртото общо събрание,  което ще се проведе през 
лятото на 2019 г. Тоест, заместник-председателят ще бъде избран на 
това общо събрание, което ще се проведе в Индия, и трябва да бъде 
лице, представляващо органа за управление на избори на страната, 
която  ще  бъде  домакин  на  следващото  общо  събрание  след  две 
години.  В  рамките  на  тези  две  години  той  ще  бъде  заместник-
председател. 

И генералният секретар на Асоциацията разяснява тези неща 
на  членовете,  за  да  правят  преценка  дали  могат  да  номинират 
заместник-председател  за  следващите  две  години  с  оглед 
обстоятелството,  че  съответната  държава  трябва  да  поеме 
домакинството на следващото общо събрание. Така че този доклад е 
в тази връзка. 

Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-198-10 от 14 януари 
2019 г. Това е писмо от Хюн Нох, която от страна на асоциацията, от 
Секретариата  се  занимава  с  организацията  за  провеждане  на 
Седмото заседание и комуникира с Цвети Жекова по наше решение. 
Тя е изпратила мейл, с който ни изпраща списъка на всички членове 
на  Изпълнителния  съвет  и  на  Одитния  комитет,  които  ще 
присъстват. Това са 20 държави. Този списък се намира в папката с 
моите  инициали  във  вътрешната  мрежа.  Като  ни  уведомява,  че 
членовете  на  Изпълнителния  съвет  и  на  Одитния  комитет  са 
информирани, че следва да заявят участие, като може държавата да 
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не е представена от председателя,  а от друго лице, но имената на 
лицата, които ще представляват участниците, ще ни бъдат съобщени 
в  най-кратък  срок,  за  да  бъдат  включени  в  списъка  на 
присъстващите. 

Обяснява  ни,  че  основният  език  на  комуникация  ще  бъде 
английски, като ще бъде добре и чудесно, ако можем да подготвим 
превод и на испански, френски и корейски за срещата. 

Това е общо взето.  Те двете поддържат комуникация и ако 
има някакви промени, ще докладвам. 

Пристигнал е на електронната поща на Цвети Жекова, но все 
още се превежда, мейл от госпожа Хюн Нох, с който ни информират, 
че някои членове на Изпълнителното бюро ще пристигнат по-рано в 
България заради часовата разлика и полетите, които могат да бъдат 
организирани,  но  подробна  информация  за  това  ще  получим  в 
оперативен порядък и ще бъде доведена до знанието на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Ние  имаме 
принципното  съгласие  да  поемем  и  тези  разходи  като  домакин. 
Когато  вече  е  ясна  картината,  тя  ще  бъде  представена,  за  да 
гласуваме. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова за изказване. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  аз ви предлагам да вземем 

протоколно  решение,  с  което  да  отменим  решението,  което  сме 
взели,  ние  да  бъдем  домакин  на  Изпълнителния  съвет  на  тази 
организация, по две-три причини, които чух и в днешното заседание 
на Централната избирателна комисия. Първо, край на мандата. Защо 
в края на мандата ние трябва да поемаме такива разходи. Второ, чета 
от  заседанието  на  13  декември:  Генералният  секретар,  тъй  като 
бюджетът  от  8  млн.  е  намален  от  1,5  млн.  щ.д.  -  нямат  пари. 
Изпратили са до всички членове някой, който да поеме ролята на 
щедър  доброволец.  И  ние  естествено  сме  се  съгласили,  защото 
разходваме много правилно парите. И считам, че това изпълнително 
бюро,  което  се  състои  от  членове  на  Парагвай,  на  Колумбия,  на 
Бангладеш, на Палестина, на Тайван и т.н., не е нужно ние толкова 
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международна дейност да развиваме,  а  в  същото време да пишем 
писмо до Външно министерство и господин Томислав Дончев,  че 
ние  не  можем  да  участваме  в  тая  Европейска  мрежа  за  изборни 
въпроси,  защото  видите  ли,  в  Изборния  кодекс  не  било  уредено 
такова сътрудничество, нямаме компетентност…

Предлагам  да  отменим  с  гласуване  ние  да  бъдем  щедър 
доброволец на Изпълнителното бюро на организацията A-WEB и да 
се  съсредоточим не в  международната  си дейност,  а  в  дейността, 
която трябва ЦИК да извършва точно сега, преди изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Това  което  госпожа  Бойкинова  направи,  е  изказване  и 

предложение.  В  частта  изказване  има  ли  реплики?  –  Не  виждам. 
Други изказвания? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване отмяната на протоколното ни 
решение. Гласуваме. 

Гласували  20  членове  на  ЦИК:  за  –  7  (Георги  Баханов,  
Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Цветозар  Томов),  против  –  13 
(Александър  Андреев,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  
Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова, Катя  Иванова,  Метин  Сюлейман,  
Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева).  

Предложението не се приема. (Шум и реплики.)
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Отрицателен вот. 
Уважаеми  колеги,  гласувах  против  предложението  на 

колегата  Бойкинова,  тъй  като  смятам,  че  20  дни  преди  да  бъдем 
домакини на Седмото заседание на Изпълнителното бюро ще бъде 
недобре  да  отменим  нашето  решение  да  бъдем  домакин  на  това 
заседание.  Припомням,  че  когато  обсъждахме  да  вземем  такова 
решение, обсъдихме всички аргументи „за“ и „против“. 

И също така ние не сме чак толкова щедър дарител на това 
мероприятие,  не  сме  и  дарител  изобщо,  тъй  като  ние  поемаме 
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разходите  само  за  нощувките,  за  храната  и  за  залата,   а  тази 
Асоциация,  от  нейното  щедро  спонсорство  и  дарителство  на 
правителството на Република Южна Корея, са се възползвали доста 
членове на Централната избирателна комисия. Защото припомням, 
че ние бяхме на обучения по две седмици там, 5 човека от ЦИК – две 
седмици  изцяло,  всички  разноски  по  нашия  престой,  пътуване  и 
обучение, бяха за сметка на тази организация. 

Проблемът идва от това – отново припомням, че  корейското 
правителство  вече  не  е  такъв  щедър  спонсор  на  тази  асоциация. 
Тоест,  трябва  да  се  вземе  решение  сега  спешно  как  ще  се 
финансират  оттук-нататък  мероприятията  на  тази  асоциация.  Но 
така или иначе ние сме взели решение да бъдем домакин на Седмото 
заседание само на Изпълнителното бюро, което е от 20 члена, а не на 
цялата организация, която е от повече от 200 членове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Вторият отрицателен вот беше на госпожа Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  има  основни 

принципи  както  в  правото,  така  и  в  международните  отношения. 
Гласувах  против,  защото ако беше прието това  предложение,  ние 
щяхме  да  орезилим  не  само  себе  си,  а  цялата  държава.  Изцяло 
подкрепям казаното от колегата Матева, за да не повтарям. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Трети отрицателен вот - госпожа Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Присъединявам  се  към  казаното 

току-що  от  колегата  Сидерова,  като  в  допълнение,  колеги,  ще 
припомня. Навярно можем да вземем доводи за обратно решение от 
това,  което  изказа  колегата  Бойкинова  –  край  на  мандата,  от 
финансова  гледна  точка,  но  мисля,  че  ние  гласувахме  едно 
информирано решение, когато приехме поканата да бъдем домакин 
на Изпълнителното бюро. Още повече основният мотив тогава беше 
– за мене лично беше, че ние представляваме континента Европа в 
това изпълнително бюро. 
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И колеги, като последващо действие с оглед че ние водихме 
скоро  председателството,  и  като  организация  трябва  да  бъдем 
последователни в тези си становище. 

Още повече, колеги, искам да припомня, че на заседание на 
Централната  избирателна  комисия  многократно  се  докладват 
преписки,  ние  взимаме  становища,  включително  съгласувано  с 
Министерството  на  външните  работи.  И  тази  организация  не  се 
състои  от  кои  да  е  държави.  В  нея  членуват  194  държави, 
представлявани от своите изборни органи и по мое мнение това е 
една  от  стабилните  организации  в  областта  на  сътрудничеството 
между изборните органи. Така че гласувах против, защото считам, 
че недобре седи за Централната избирателна комисия и за държавата 
България с оглед това,  че ние представляваме цяла Европа в това 
Изпълнително  бюро.  Сега  ще  бъдем  домакини  -  няма  да  бъдем 
домакини… 

Още повече  мисля,  че  решението имаше своята  финансова 
обосновка, когато ни беше предложено. И доколкото се сещам, ние 
изпратихме и писмо за последващи разяснения и въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
И господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Като  се  присъединявам  към 

всичко  казано  до  момента  от  колегите,  които  гласуваха  против, 
искам  да  добавя  още  нещо.  А  именно  аз  гласувах  против  освен 
факта, че ние сме страна, която членува в тази организация, че до 
момента  Централната  избирателна  комисия  е  взимала  активно 
участие  във  всичките  мероприятия  на  организацията.  И 
изпълнявайки своите задължения по устав в организацията,  това е 
едно от тях – да участва в управлението на тази организация. И това, 
което ние взехме като решение – и то информирано, прави чест на 
България, че ще посрещне изпълнителното бюро. 

Но отделно от това не можем ние да взимаме решение и да 
преразглеждаме решение на основата на други решения, които преди 
малко са гласувани от Централната избирателна комисия. Не може 

37



ние да  смесваме две  различни решения,  при което едното изцяло 
няма нищо общо с другото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожо Матева, това бяха вашите доклади. 
Следващ докладчик е госпожа Цанева – заповядайте. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. 
Колеги,  засега  за  сведение  с  вх.  №  ЦИК-04-01-6  от 

Постоянното представителство във Виена чрез Министерството на 
външните  работи,  е  получена  покана  за  наблюдение  на 
парламентарните избори в Андора, които ще се проведат на 7 април 
2019  г.  Ще  внеса  на  по-късен  етап  и  при  повече  информация  за 
доклад тази покана и това писмо. 

И с  вх.  № ЦИК-07-166 сме получили информация относно 
хотела,  в  който  ще  бъдат  настанени  участниците  ва  17-тия 
международен симпозиум. Моля да вземем протоколно решение, тъй 
като се надвишава нормативно определеният размер. 

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

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка Ганчева,  Катя Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  
Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  
против – 3 (Емануил Христов, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова). 

Предложението се приема. (Реплики.) 
Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 

господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, много ви моля, защото става 

въпрос за писмо от президента. Моля за уважение. 
Колеги,  от  администрацията  на  президента  ни  е  изпратено 

писмо. Има го във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. То е 
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по повод на  една  госпожа Вергиния  Симеонова  от  гр.  Банкя  и  е 
написано до президента, а той го препраща до нас, тъй като де факто 
въпросите,  които  се  касаят  в  писмото,  не  засягат  пряко 
президентството, а касаят изборите и то местните избори от 2015 г., 
които сега се коментират. Но тъй като в самото писмо – ще прочета 
части  от  него,  пише,  че  то  е  изпратено  на  администрацията  на 
президента във връзка с проведената среща „Избори, прозрачност и 
доверие“  на  13  декември  2018  г.  И  още  по-важно,  във  връзка  с 
бъдещето на България. 

„Искам  да  посоча  един  факт,  който  е  в  съществено 
нарушение на изборния кодекс и право на всеки от нас – и на вас, и 
на мен.“ (Реплики.) 

Да, знам, че можете да го прочетете, но тъй като е дълго, не 
всички ще го четат, и ще трябва все пак да се изкажат. Затова ще 
посоча някои от нещата. 

Тя пише, че през 2015 г. в изборите за кмет на гр. Банкя е 
установила, че има несъответствие между чл. 162, ал. 4 от Изборния 
кодекс – става въпрос за броя на отпечатаните бюлетини, че трябва 
да  бъдат  колкото  е  броят  на  избирателите  плюс  10  на  сто.  И  тя 
цитира, че от приложените от нея, както пише протоколи, а това са 
фактически числови данни, има несъответствия. А именно в една от 
секциите,  на  която  тя  прилага  протокола,  пише,  че  броят  на 
предоставените бюлетини е 700, а на гласувалите по списък е 976, 
т.е. са дадени много по-малко бюлетини, което е било в нарушение. 

И  във  връзка  с  това  тя  прави  различни  свои  заключения. 
Цитира Конституцията на Българя. Нямам представа защо. Но има 
едно  изречение,  в  което  пише,  че  четири  години  по-късно 
„оригиналите,  неграмотно  и  нечетливо  попълнени  протоколи  от 
25.10.2015 г., бяха подменени на интернет страницата на ЦИК“. 

Нямам  представа  какво  е  гледала  и  къде  е  гледала. 
Протоколите са си на интернет страницата на ЦИК, но явно тя не 
знае къде да ги търси, а пък пише, че са и подменени – нещо, което 

39



не е вярно. Протоколите са си от нея дата, със съответните подписи 
и т.н. 

Във  връзка  с  това  предлагам  за  следващо  заседание  да 
предоставя едно писмо, с което да отговорим, макара че де факто, 
както  госпожа  Сидерова  каза,  в  нейното  писмо  няма  никакви 
въпроси. Но има неверни твърдения и ще трябва да подготвя едно 
писмо до нея с копие до президента. Това за следващо заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. 

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

№ ЦИК-02-3  от  10  януари  2018  г.  от  Комисията  по  вътрешна 
сигурност и обществен  ред  на  Народното събрание,  с  което ни е 
изпратен проект на доклад за второ гласуване на Законопроекта за 
изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. На 
страницата на Народното събрание е публикувана информация, че 
утре, на 16 януари 2019 г. от 14,30 ч. е заседанието на комисията за 
второ гласуване. 

Докладвам  ви  го  за  сведение  и  понеже  е  доста  дълъг 
законопроектът, частта която се отнася за Изборния кодекс, е на стр. 
75. В доклада за второ гласуване обърнете внимание на новия § 51. 
Всъщност  това  е  текстът,  който  ще  бъде  предложен  за  второ 
гласуване в комисията утре. 

И ви обръщам внимание, че предложенията,  които изпрати 
Централната  избирателна  комисия  с  изх.  №  ЦИК-02-55  от  2 
октомври  2018  г.  във  връзка  с  първоначалния  законопроект, 
всъщност не намират място поради това,  че конкретните текстове 
изобщо няма да бъдат променяни, видно от доклада, така че не се 
налага съобразяване с нашите предложения. 

А именно те са: първоначално беше предложено да се въведе 
тримесечен срок за всички нива избирателни комисии – РИК, ОИК, 
ЦИК, да осигуряват възможност на избирателите да правят справка в 
списъка.  И  ние  писахме  предложение,  че  този  тримесечен  срок, 
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например за РИК, не може да се приложи предвид до кога са техните 
правомощия. Но явно между първо и второ гласуване текстовете на 
чл. 260, чл. 323, чл. 317 и чл. 419 е взето решение да не се изменят и 
да запазят сегашното си съдържание в Изборния кодекс. 

Докладвам ви го за сведение. На стр. 75 ще видите финалния 
текст. 

И следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-11-2 от 14 януари 
2019  г. В Централната избирателна комисия е постъпило нещо като 
писмо…   Казвам  нещо  като  писмо,  защото  няма  подател,  а  е 
адресирано до Сметната палата и до ЦИК с молба за извършване на 
проверка относно конкретно лице, за което се твърди, че е общински 
съветник в Община Иваново. 

Направих справка в Общинския съвет на Община Иваново. 
Там няма такъв общински съветник, така че ви предлагам да остане 
за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Следващ докладчик е господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги,  съвсем 

накратко ви докладвам, че в моята папка са качени сканирани писма 
от  Молдовската  централна  избирателна  комисия  във  връзка  с 
пътуването, което ще бъде осъществено като наблюдатели в края на 
м.  февруари.  С  него  можете  да  се  запознаете,  тъй  като  дава 
информация по отношение на самите избори и сроковете,  в които 
трябва  да  бъдат  подадени  бланките,  съответно  попълнени  за 
акредитиране на наблюдателите. 

За сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Андреев. 

Колеги, преминаваме към разглеждане на последната точка: 
5. Разни. 
Колеги, само аз ще ви докладвам в тази точка. 
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На първо  място,  колеги,  ви  докладвам,  че  във  вътрешната 
мрежа  е  публикуван  протоколът  от  работната  среща  с  господин 
Станев от 19 декември 2018 г. и протоколът от работната среща на 
ЦИК с представители на органи на изпълнителната власт. 

Колеги, на следващо място ви докладвам, че във вътрешната 
мрежа е публикуван за днешното заседание списък с институциите, 
които са ни изпратили поздравления по случай Новата година. 

Колеги,  докладвам ви  покана  от  Посолството  на  Ислямска 
република  Иран  за  участие  в  прием  на  7  февруари  2019   г.  – 
четвъртък,  от  18,30  до  20  ч.  Моля  да  прецените  дали  някой  от 
Централната избирателна комисия ще участва в този прием. 

Колеги, отвъд това ви докладвам, че Бюрото на Европейския 
парламент  в  България  вече  е   потвърдило  среща  за  23  януари  – 
сряда, след обяд. Когато получа информация за конкретния час, ще 
бъдете уведомени по съответния ред. 

Също така бих искала и да ви информирам, че по отношение 
на  регистрацията  за  дискусията,  която се  провежда от  Бюрото на 
Европейския парламент в България, директорът на дирекция е подал 
вашите служебни имейл адреси, така че на служебния имейл адрес 
можете да проверите дали регистрацията ви е осъществена. 

И финално, колеги, да ви информирам. Вероятно знаете, че 
днес изтича срокът за подаване на предложения за второ четене към 
доклада  за  ЗИД  на  Изборен  кодекс.  Централната  избирателна 
комисия  такива  предложения  не  е  направила,  но  ние  устно  и  на 
базата на легитимация от вас ние устно представихме становището 
на  Централната  избирателна  комисия  на  заседанието  за  първо 
четене. Аз се запознах с този протокол и мисля, че предложенията, 
които Централната  избирателна  комисия има  във  връзка  с  това  – 
най-важните,  са  протоколирани  в  стенографския  протокол  на 
Комисията по правни въпроси на Народното събрание. 

Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 
избирателна комисия. 
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Свиквам  следващото  заседание  на  17  януари  2019  г., 
четвъртък, от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева  
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	Глава четвърта – Контролни дейности. 
	Чл. 11. Контролните дейности представляват правила и процедури, които са насочени към намаляване на рисковете за постигане на целите на ЦИК. Контролните дейности се прилагат във всички процеси и във всички нива в ЦИК, като се спазват принципите за икономичност, ефективност и ефикасност.


