
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 704 

На 24 януари 2019  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади по писма.
Докладват:  Севинч  Солакова,  Йорданка  
Ганчева,  Таня  Цанева,  Румяна  Сидерова,  
Румен  Цачев,  Камелия  Нейкова,  Росица  
Матева, Емануил Христов

1.а. Промяна в състав на общинска избирателна комисия. 
Докладва: Камелия Нейкова

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

Докладва: Владимир Пенев
3. Разни. 

Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Камелия  
Нейкова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева,  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. 

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  18  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 24 януари 2019 г. 

Колеги,  преди да  ви предложа проекта  на  дневен  ред,  бих 
искала от мое име и от името на Централната избирателна комисия 
да честитя рождения ден на господин Сюлейман. (Ръкопляскания.) 
Да пожелая много здраве и много успехи и на него, и на цялото му 
семейство, и да ни почерпи после! (Смях в залата.)

Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен 
ред.  Сгрешен  е  дневният  ред  и  точка  първа  всъщност  ще  бъде 
Доклади по писма,  а  точка втора -  Доклад по договор за пазарно 
проучване на машинно гласуване, така че, колеги, в дневния ред е 
допусната  грешка  и  точка  първа  ще  бъде  Доклади  по  писма  с 
докладчици госпожа Солакова,  госпожа Ганчева,  госпожа Цанева, 
госпожа  Сидерова,  господин  Цачев,   госпожа  Нейкова,  госпожа 
Матева; т. 2 – Доклад по договор за пазарно проучване на машинно 
гласуване с докладчик господин Пенев; и т. 3. Разни  с докладчици 
аз и госпожа Нейкова. 

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

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Да  ме  включите  в  докладите  по 
писма. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
господин Христов. 

Други предложения? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

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

Дневният ред е приет. 
Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа  от 

дневния ред, две съобщения от мен: Първото е, че днес по обективни 
причини  отсъства  госпожа  Мусорлиева.  И  второто,  макар  че 
дневният ред не изглежда дълъг, въпреки това в него има преписки, 
с които трябва да се запознаем по-сериозно. Ето защо аз се обръщам 
към  докладчиците  да  ги  докладват  за  сведение  и  запознаване,  да 
направим кратка почивка и след това да се върнем към решаването 
на тези въпроси. 

Не виждам възражения, колеги. 

Преминаваме към разглеждането на точка първа от дневния 
ред: 

1. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  на  предишното 

заседание ви докладвах получени оферти във връзка с охрана при 
транспортиране  при  взаимоотношенията  ни  с  БНБ.  Допълнително 
след  заседанието  постъпи  уточнение  от  една  от  фирмите.  Бяха 
постъпили две оферти. Това е вх. № ЦИК-08-3/1 от 22 януари 2019 г. 
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и Докладна записка от госпожа Манолова – директор на Дирекция 
„Администрация“  с  вх.  №  ЦИК-09-8/1  от  22  януари  2019  г.  Тя 
обръща  внимание,  че  в  изпълнение  на  протоколно  решение  от 
10 януари 2019 г. на ЦИК са изискани оферти. Получени са две в 
Централната избирателна комисия. Виждате ги: от „СОТ сигнално-
охранителна техника“ ЕООД (СОТ 161) и от „ФОРС ДЕЛТА“ ООД. 

В крайна сметка двете оферти бяха представени на вашето 
внимание.  Аз  съм  направила  и  справка  на  страницата  на  Главна 
дирекция „Национална полиция“ с оглед на валидност на лицензите, 
тъй като едно от  условията  за  извършване на такава  охранителна 
дейност по Закона за частната охранителна дейност е лицата да са 
търговци  и  да  имат  получен  лиценз  по  реда  на  Закона  или 
удостоверение по Наредбата с основание в този Закон. 

В докладната записка госпожа Манолова подробно е описала 
какво се предлага и от двете фирми и каква е цената на услугата. С 
оглед и на направено допълнително проучване те са отразили какъв 
опит имат, с кои администрации, държавни учреждения и държавни 
органи работят. Специално за първата фирма имаме уверенията на 
колегите от счетоводството на Народното събрание, които ползват 
услугите на същата фирма. 

С  последното  уточнение  втората  фирма  допълни  по 
отношение  на  застраховката,  като  това  касае  и  увеличение  на 
възнаграждението по договора. 

Сега  предложението  въз  основа  и  на  допълнително 
проучване,  споделени  впечатления  от  колеги  –  счетоводители, 
предложението на госпожа Манолова е да се сключи договор със 
„СОТ  161“.  Мотивировка  е  представена  за  това.  Виждате,  те  са 
посочени  в  самата  докладна  записка.  Има  и  контролен  лист  за 
предварителен контрол от финансовия контрольор. 

Колеги,  аз  ви  предлагам  да  одобрим  предложението  на 
госпожа Манолова. 

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

Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
Моля продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  отново  в 

изпълнение на наше протоколно решение от 17.01.2019 г. госпожа 
Манолова  е  представила  формуляр  за  оценка  на  изпълнението  на 
длъжността „Старши експерт регистри“ от Кирил Пенев, за периода 
1.10. – 31.12.2018 г. Моля да се запознаете и след като се запознаете, 
да одобрим тази оценка в изпълнение на нашите правила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мога ли 
да подлагам на гласуване? 

Колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  В  папка  „Покани“  моля  да  се 

запознаете с поканите. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви писмо с вх. 

№ ЦИК-00-765/1 от 24 януари 2019 г.  Това е  писмо, получено по 
електронната поща с предложение от господин Васил Грънчаров – 
директор  на  Дирекция  МИС  в  Държавна  агенция  „Електронно 
управление“. Приложен ни е изпратен проект на План за подготовка, 
планиране и провеждане на национално кибер обучение. Изнася се 
информация как е разработен проектът. 

Докладвам  ви  го  сега  за  сведение  и  запознаване  и  за 
обсъждане. 

Докладвам писмо с вх. № ЕП-00-5 от 23 януари 2019 г. Това е 
преписка, която представлява писмо, получено по електронен път, от 
госпожа  Пенка  Борисова  от   Правния  отдел  на  „Информационно 
обслужване“ АД.  Приложено ни е  изпратен проект на  договор за 
услуги  по  организиране  на  дейностите  на  тестовото  и  реално 
провеждане на криптирания обмен. 

Аз го докладвам за сведение. Ние с протоколно решение от 
предходно  заседание  сме  възложили  на  администрацията  на 
Централната избирателна комисия да работи по тези въпроси, като 
има  предвид  обсъжданията  и  изискванията  на  комисията  по 
протокола от заседанието. И съм възложила на господин Желязков, 
така  както е  и   резолюцията на председателя,  да  съобрази  с  това 
протоколно решение на ЦИК този договор, който лично за мен не 
знам защо е получен в Централната избирателна комисия. 

Колеги, връщам на доклад преписка от предходно заседание, 
която ви докладвах,  с вх.  І  ЦИК-07-7-1 от 22 януари 2019 г.  Ние 
имахме  разбирането  да  я  отложим  с  оглед  съдържанието. 
Припомням  отново,  че  се  касае  за  A-WEB.  Планира  се  да  се 
проведат три програми за изграждане на капацитет на управление. 
Затова  молят  организациите  членки,  които  желаят  да  участват  в 

6



програмите, да попълнят приложената предварителна заявка и да я 
изпратят до 7 февруари 2019  г. 

За  повече  информация е  посочено,  че  става  въпрос  за  три 
програми,  като  първата  е  от  27  март  до  4  април;  втората  е  от 
28 август до 6 септември и третата е от 6 до 14 ноември 2019  г., като 
темите  са:  „Управление  на  изборите  в  Корея“,  „Финансиране  на 
политическите партии и прозрачност“, „Избори и медии“. 

Предлагам  на  вашето  внимание  да  решим  дали  имаме 
готовност  да  вземем  решение,  като  заявим  интерес  за  участие. 
Обръщам  внимание,  така  както  беше  обсъдено  в  оперативен 
порядък,  че  вероятно  част  от  програмите  съвпадат  с  периоди  на 
избори в Република България,  но от  друга страна като докладчик 
считам,  че  изразяването  на  интерес  не  е  обвързано  с  конкретно 
участие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева.  Не разбрах,  извинявайте,  трябва ли да заявим и 
конкретно по коя програма и в кой срок? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Сочи се,  че в срок до 7 февруари 
2019  г.  молят  организациите  членки,  които  желаят  да  участват  в 
програмите, да попълнят приложената предварителна заявка и да я 
изпратят. 

По-нататък в писмото отново се изнася информация как ще 
се  организират  програмите  и  се  посочва,  че  ще  включват  до 
20 участници;  разходите  свързани  с  участието  в  програмата, 
включително  самолетни  билети,  настаняване,  храна  и  местен 
транспорт се покриват. И ако Секретариатът получи повече заявки, 
ще  имат  приоритет  организациите  членки  с  по-слабо  участие. 
(Реплики.) 

Отделно  въпросът,  който  беше  поставен,  дали  можем  да 
предложим лектори… Има време, колеги, ако искате да помислим 
още… (Реплики на господин Цачев.) 
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Господин  Цачев,  предлагам,  защото  ние  обикновено 
обмисляме  нещата.  Предложете,  имате  възможност  да  кажете 
вашето мнение на микрофоните. (Реплики на господин Цачев.)

Колеги, има предложение да не се ходи. Моето предложение 
като докладчик е, че няма лошо да проявим интерес, като това не е 
обвързано  с  конкретно  ходене.  Ние  към  момента  не  заявяваме 
конкретни представители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други предложения? – Не виждам. 
Подлагам  на  гласуване  направеното  от  докладчика 

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
Моля, продължете. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, остава възможност по тази 

преписка в случай че имате предложение, да предложим и лектор за 
A-WEB. 

Продължавам  със  следващо  писмо  с  вх.  №  ЕП-03-1/3  от 
23 януари 2019 г. Колеги, това е превод от английски по преписка с 
вх. № ЕП-03-1/1 от 14 януари 2019 г. То е разпределено съобразно 
предходна резолюция на председателя, доколкото разбрах на мен, на 
госпожа Сидерова,  на господин Андреев,  на госпожа Матева и на 
председателя също – на хората, които се занимават с Работна група 
„Общи въпроси“. 

Става въпрос за съобщение от срещата на 11 януари 2019  г., 
която се е провела – какво се е случило на срещата. Колеги, посочен 
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е  редът:  приемане  на  дневния  ред,  темите  са  „Гарантиране  на 
свободни  и  честни  европейски  избори“,  обсъждане  въз  основа  на 
проектозаключенията на Председателството. Друга точка, колеги, е 
дезинформацията, както и други въпроси. 

Докладвам го за сведение, запознаване и взимане предвид в 
бъдещи обсъждания в  комисията.  И ако колегите  преценят,  да  го 
върнем. 

Колеги, докладвам вх. №№ ЦИК-07-114/25-27, получени на 
23 януари 2019 г. Това са писма, които са в рамките на CIRCABC и 
са аналогични на тези, за които ние приехме да бъдат обобщени от 
госпожа  Тихолова.  Предходния  път  ви  докладвах  списък  на 
получените файлове с извлечена информация и ние възложихме да 
бъдат обобщени. Предлагам с тези файлове по същия начин да се 
процедира и да вземем отношение, да ги съобразим с криптирания 
обмен. (Реплики.) 

Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка има подпапка 
„България контакт пойнт“ и вътре доколкото виждам, във втората 
папка има обобщени документи от госпожа Тихолова. Моля да се 
запознаем с тях, и аз не съм се запознала до момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  току-що 

постъпила  при  мен  докладна,  която  е  разпределена  на  мен  и  на 
колегата  Андреев,  във  връзка  с  наше  протоколно  решение  от 
предходното  заседание,  а  именно вх.  № ЦИК-09-16  от  24  януари 
2019  г.  и  е  относно  въпросите,  свързани  с  постъпилата  от 
„Информационно  обслужване“  АД  оферта  за  организиране  на 
дейностите по тестване и реално провеждане на криптирания обмен. 
Като по молба, както и председателят каза, в момента докладвам за 
сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Чаушев. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Таблицата  –  списък  на  получени 
контактни точки, ЕП и т.н. Нали я виждате пред себе си? 
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В  14  материала  в  рамките  на  два  месеца  пише:  „Достъп 
отказан“. 14 „Достъп отказан“. 

Изказването  ми  е  свързано  не  заради  нещо  друго,  а  за 
изясняване  на  ситуацията.  Това  е  за  предложение  за  бъдещи 
действия. ЦИК не може или поне не считам, че може, да завежда 
материали  с  изходящ  номер  за  неща,  в  които  пише  „Достъп 
отказан“. Ако ще правим „Достъп отказан“, защо се завежда в ЦИК? 
Ако  ще  завеждаме  в  ЦИК  с  входящ  номер,  добре  е  да  изясним 
ситуацията. А тя е според мен следната: Защо ни е отказан достъп? 
Какво трябва да направим, за да получим достъп, ако идва при нас? 
Трето, кой има достъп? 

Предлагам този въпрос със съдействието на „Информационно 
обслужване“ АД очевидно, да намери ясни и отчетливи твърдения 
по отношение на това какво има в тези материали, по които имаме 
отказан достъп. А ако решите,  че няма нужда да се занимаваме с 
отказан  достъп,  в  такъв  случай  отказаният  достъп  какво  прави  в 
нашата деловодна система и в такъв случай да не се завежда. 

Но аз поддържам първата линия: добре е ЦИК да знае какво 
става  по  отношение  на  обмен  между  европейските  институции  и 
ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би когато докладвах тези три 

нови  файла,  имах  това  предвид  като  казах  да  ги  съобразим   по 
въпросите с криптирания обмен, така че аз съм съгласна с колегата 
Чаушев да  се  запознаем какво се случва с  информацията  по тези 
файлове.  Считам,  че на този етап,  след като евентуално сключим 
договор,  тогава  ще  имаме  основание,  както  и  той  предложи,  да 
предоставим на „Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Продължете. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам отново вх.  № ЦИК-07-

6/4, ведно с превода с вх. № ЦИК-07-6/6 от 21 януари 2019 г. Това е 
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писмо  от  Европейската  комисия,  звено  Д-3,  откъдето  ни  беше 
представена  информация  –  два  файла  с  таблици,  съдържащи 
информация за държавата България, по отношение на медии, избори, 
забрани. Ние на предходно заседание, като обсъдихме това писмо, се 
обединихме  да го обсъдим работно и да изготвим проект на отговор 
с  коректна  информация  за  държавата  България.  Вчера  беше 
обсъдено  в  работен  порядък  и  проектът  на  писмо,  който  съм  ви 
предложила, е в папката с моите инициали JUST-CITIZENSHIP. В 
тази папка е проектът на писмо, с който съм се опитала и мисля, че 
изчерпателно и коректно съм попълнила информацията, която беше 
обсъдена. 

Колеги,  както  беше  обсъдено  и  на  работното  заседание, 
информация по тези въпроси – по част от въпросите Централната 
избирателна комисия е предоставила с писмо с наш изх. № ЦИК-07-
64 от 20 април 2018  г.,  по повод въпросник, който е постъпил в 
Централната избирателна комисия с въпроси и ние сме отговорили 
изчерпателно  на  шест  страници  своевременно.  И  предложението, 
около което се обединихме, предлагам отново да изпратим и това 
писмо. 

Предлагам да се запознаете и в случай че нямаме възражения 
или  имаме  други  предложения,  да  ги  обсъдим  и  да  гласуваме 
писмото. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Сега видях, че в проекта на писмо липсва отбелязването на 
приложение. Приложението ще бъде съгласно текста или това писмо 
с  наш  изх.  №  ЦИК-07-64  от  20  април  2018   г.,  което  ние  сме 
обсъждали пространно. То беше на мой доклад, след това на доклад 
на колегата Андреев и с него обсъдихте и отговора, и изпратеното. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване отговора. 

Режим на гласуване. 
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19… 
Скъпи  многоуважаеми  колеги,  системата  не  е  отразила 

всички гласувания, така че прегласуваме. 
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Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (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,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Господин Андреев, предложението ви. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз имам едно предложение. Във 

връзка с това писмо и предоставената информация в Европейската 
комисия  във  връзка  с  изборите,  които  се  провеждат  и  качената 
информация  за  България,  която  не  съответства  на  действащото 
законодателство да направим едно запитване до Министерството на 
външните  работи  каква  е  била  предоставената  информация  от 
Постоянното представителство във връзка с писмото, която е била и 
основание  за  допълване  на  таблицата,  която  е  по  отношение  на 
България – дали е  предоставена такава информация от тях, както и 
нашето  писмо по  това,  както  е  било първото  от  2018 г.,  да  бъде 
адресирано  и  до  Външно  министерство,  до  заместник-министъра, 
който  отговаря  –  до  госпожа  Емилия  Кралева  и  съответно   до 
представителите в Постоянното представителство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Често ние изпращаме информацията 

направо на европейските служители, които са отговорни, тъй като те 
ни  питат  и  затова  е  хубаво  да  го  изпратим  и  на  нашето 
представителство, за да могат нашите хора да проследят правилно 
ли се качва информацията за България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
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Гласували 22 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  1 
(Георги Баханов).  

Предложението се приема. 
Следващ докладчик е госпожа Цанева. 
ТАНЯ ЦАНЕВА:  Колеги,  в  днешното  заседание  в  папка  с 

моите  инициали  с  вх.  №  ЕП-04-01/5  можете  да  се  запознаете. 
Получихме вчера по електронната поща резюме и информация за 
протичане на дискусията по точките от дневния ред от проведената 
на 21 януари 2019 г. в Брюксел първа среща на националните точки. 
Информацията  е  изготвена  от  представителя  на  ДАЕУ  в 
Постоянното представителство. Можете да се запознаете. Обобщена 
е информацията, която по държави бях ви докладвала. 

В допълнение Генералната дирекция „Правосъдие и права на 
потребителите“  е  отворила  процедура  по  финансиране  на 
националните изборни мрежи, както е даден и индикативен график 
за  последващи  срещи.  За  информация.  (Коментари  и  уточнения 
извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, към този 
момент  е  за  сведение  и  запознаване.  Знаем,  че  ще  си  дадем  и 
почивка,  за  да  разгледаме  и  другите  преписки  за  сведение  и 
запознаване.  И  ако  имаме  нужда  да  върнем  тази  преписка,  ще  я 
върнем. 

Много благодаря, госпожо Цанева. 
Следващ докладчик е госпожа Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо с вх. № МИ-06-95 от 22 януари 2019 г. Пристигнало е питане 
от госпожа Цветелина Димитрова – секретар на Община Божурище, 
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която е общински съветник в Община Своге. Пита: Ако по време на 
изборите бъде определена за изпълняваща длъжността на кмет, може 
ли  в  същото  време  да  бъде  кандидат  за  общински  съветник  в 
Община Божурище? 

Аз ви предлагам да не отговаряме днес, а да обмислим тези 
въпроси и да подготвим едно по-обемно становище. За размисъл е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова. 

Следващ докладчик е господин Цачев – заповядайте. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЕП-

29-1  от  23  януари  2019  г.  Писмо,  което  е  наименувано  като 
заявление за достъп до информация. 

В писмото се казва, че се иска въз основа на разпоредбите на 
Закона  за  достъп  до  обществена  информация  определена 
информация,  свързана  с  активното  избирателно  право  –  право  да 
бъде  избирано  едно  лице,  което  е  гражданин  на  друга  държава 
членка и не е  български гражданин,  с поставени въпроси.  И като 
второ  заявяване  на  информация е  пасивното избирателно  право – 
пак относно гласуването за лице, което не е български гражданин, но 
е гражданин на друга държава членка. 

Заявлението е постъпило без подпис и печат отдолу, но пише, 
че постъпва от политическа партия „ВОЛТ“ с посочен ЕИК, имена, 
данни,  телефонен  адрес  и  т.н.  Желае  се  информацията  да  бъде 
изпратена в писмен вид на имейл адрес, както и да бъде изпратен 
входящият номер на това писмо, което ние сме получили. 

Колеги, възниква въпросът дали това е заявление за достъп до 
обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена 
информация. Ще кажа моето лично мнение, въпреки че ще предложа 
писмото  да  остане  за  сведение,  запознаване,  обсъждане  и 
предложения и ще го върна на следващ доклад. Разбира се, мога да 
направя и отговор по писмото, но за мене това е просто едно питане 
относно  поставените  въпроси,  на  което  ние  спокойно  можем  да 
отговорим  в  писмен  вид  по  имейла,  както  желаят,  обаче  без  да 
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спазваме  процедурите  и  разпоредбите  на  Закона  за  достъп  до 
обществена информация. 

Колеги, докладвам го на този етап за сведение, запознаване, 
обсъждане и за предложения, ако има такива. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, аз подкрепям становището на докладчика, 

че това не е заявление за достъп до информация по реда на Закона за 
достъп  до  обществена  информация,  а  че  това  са  два  въпроса,  на 
които  ние  можем  да  отговорим  писмено,  съобразно  нашата 
практика. 

Има ли други становища? 
Първи беше господин Баханов и след това госпожа Сидерова. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  предлагам  да  го  оставим  за 

сведение, тъй като не е подписано с оглед доклада на докладчика. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: На първо място и аз като господин 

Баханов забелязвам, че не е подписано питането. А на второ място 
трябва да проверим има ли такава партия в регистъра на Софийския 
градски съд.  Може и да има. Непрекъснато едни заличават,  други 
никнат като гъби. И се присъединявам към останалите мнения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
(Реплики.) 

Господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Писмото  наистина  е  доста  весело.  Не 

става  въпрос  за  тия  високопарни  достъпи  до  обществена 
информация.  Нещо  се  е  объркал  господин  Ананиев,  когото 
познавам.

Аз ви предлагам да не си променяме практиката, защото ако 
ние  не  отговорим  по  тази  причина,  която  изтъкваха  колегите 
Баханов и Сидерова, че не е подписано, аз ще държа никога повече в 
рамките  на  мандата  на  нашата  комисия  да  не  отговаряме  на 
неподписани, получени по електронната поща писма. 
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Предлагам  ви  да  го  възприемем  и  да  го  тълкуваме  такова 
каквото е – въпроси. И тъй като нямаме и кой знае каква заетост, 
която  да  пречи  да  се  подготви,  няма  и  спешност,  предлагам 
докладчикът да подготви отговор по зададените въпроси. Те дори са 
достойни  за  отговор  и  този  отговор  ще  бъде  достоен  за  нашата 
рубрика  „Въпроси и отговори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. 

Колеги,  разбирам  различните  становища,  но  ние  имаме 
трайна  практика  в  рамките  на  пет  години  на  тази  комисия, 
включително  и  по  време  на  най-голямото  ни  натоварване,  тогава 
когато граждани искат информация, ние да им я предоставим. Затова 
ще се обърна към докладчика и ще го помоля да подготви отговор за 
следващото заседание. Мисля, че достатъчно дълго обсъдихме това 
заявление. 

Продължаваме със следващ докладчик госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЦИК-00-189  от  23  януари  2019  г.  Писмото  е  постъпило  от 
Държавна агенция „Електронно управление“ във връзка с искане за 
плащане под № 4 от 7 декември 2018 г.  от Управляващия орган. 
Това е във връзка с участието на госпожа Красимира Манолова в 
екипа  за  управление  на  проекта  за  системата  за  електронно 
гласуване. Необходимо е да се изпрати коригираща информация в 
табличен вид относно броя на работните дни по месеци, тъй като 
имало допусната техническа грешка в изчисленията. 

Докладвам ви го за сведени, както и да бъде възложено на 
госпожа  Манолова  да  подготви  исканата  информация  и  да  бъде 
изпратена своевременно. Виждам, че има срок от 7 дни да върнат 
исканите  документи.  Не  мога  да  ви  кажа  от  коя  дата  е  писмото, 
постъпило в ДАЕУ, но сме в срок, така че дори и в понеделник може 
да бъде изпратена информацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Андреев. 
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Имам  едно  предложение.  Във 
връзка с проекта, в който ние сме партньори заедно с  Държавната 
агенция  „Електронно  управление“,  дали  да  не  поискаме  с  едно 
писмо  все  пак  да  ни  предоставят  актуална  информация  докъде  е 
стигнал проектът, какво се прави по него, тъй като дълго време до 
момента ние не сме получавали никаква информация във връзка със 
самото движение на проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги? 
Подлагам  на  гласуване  направеното  от  господин  Андреев 

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  
против – 1 (Георги Баханов) .  

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  се 

включи нова точка в дневния ред, а именно „Промяна в състав на 
ОИК“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  нова  точка  1.а.  Промяна  в 

състав на общинска избирателна комисия. 
Режим на гласуване. 
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  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  
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Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Георги Баханов).  

Предложението се приема. 
Когато стигнем до точка 1.а., тогава ще докладвате. 

Сега да продължим с точка първа от дневния ред. 
Следващ докладчик е госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  № 

ЦИК-07-198/20 от 24 януари 2019 г. във връзка с организираното от 
нас Седмо заседание на Изпълнителното бюро на A-WEB. Това е 
писмо, което е изпратено от страна на Секретариата на A-WEB от 
лицето за контакт Хюн Нох на нашето лице за контакт, което сме 
гласували госпожа Цветомира Жекова. 

С това писмо ни се препраща отново имейл от Бангладеш, 
като ни молят да издадем официална съвместна покана за Негово 
превъзходителство Нурул Хида и Мостофа Фарук, които са заявени 
като участници от името на Избирателната комисия на Бангладеш. В 
допълнение се подава информация на кой имейл да бъде изпратена 
поканата  и  информация,  че  тя  продължи  да  споделя  имената  на 
регистрираните участници, когато получи заявление от членовете на 
Изпълнителния съвет, за да можем да изпратим покана. 

Докладвам ви го за сведение. 
Следващият  ми  доклад  е  също  във  връзка  със  Седмото 

заседание  на  Изпълнителното  бюро на  A-WEB,  с  вх.  № ЦИК-07-
198/19  от  24  януари  2019   г.  Отново  е  изпратено  до  Цветомира 
Жекова като точка за контакт от страна на Джоел Лантигуа, който е 
от  Доминиканската  република.  С  него  той  ни  информира,  че 
представителите  на  Доминиканската  република  имат  многократна 
Шенгенска  виза,  т.е.  те  могат  да  посетят  България  без  да  е 
необходимо  да  им  съдействаме  за  издаването  на  виза.  Искат  да 
разберат  дали  вече  е  известно  мястото  на  хотела,  в  който  ще 
отседнат и дали хотелските резервации се правят от нас или трябва 
те сами да ги направят. Писмото е и да ни потвърди, че са получили 
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потвърждение  за  участие  и  заявяват  за  участие  президента  на 
Избирателния  орган  на  Доминиканската  република  Хулио  Сезар 
Гузман  и  още  двама  души:  госпожа  Лаура  Кастеянос  –  директор 
комуникации,  и  помощник  Джоел  Лантигуа  –  директор 
„Международни отношения“. 

Отново ви го докладвам за сведение. 
В тази връзка и във връзка с Докладна записка на госпожа 

Манолова,  докладвана  в  предходно  заседание  от  госпожа 
Мусорлиева,  и  така  както  се  прие  от  Централната  избирателна 
комисия, беше поискана оферта за логистично обслужване на това 
събитие  от  фирмата,  която  осъществи  логистично  обслужване  на 
проведената от Централната избирателна комисия Конференция на 
Европейската асоциация на органите за управление на избори през 
миналата година. 

Получена е ценовата оферта от фирма „Меркурий 97“ и тя е с 
вх.  № ЦИК-08-4 от 23 януари 2019 г.  Намира се във вътрешната 
мрежа  в  папката  с  моите  инициали,  така  че  ще  ви  моля  да  се 
запознаете и да преценим дали ще одобрим и сключим договор за 
извършване на тези услуги. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Към този момент 
нека  да  е  за  сведение  и  запознаване.  В  почивката  и  това  да 
погледнем във връзка с бюджета. 

РОСИЦА МАТЕВА: Тогава ви докладвам и проекта…
Колеги,  припомням  ви,  че  мисля  на  10  януари  взехме 

протоколно  решение  да  бъдат  изискани  оферти  от  три  хотела. 
Одобрихме  и  от  кои  хотели  да  бъдат  изискани  офертите  за 
настаняване  и  осигуряване  на  зала  за  това  Седмо  заседание  на 
Изпълнителното бюро на A-WEB. 

Във  вътрешната  мрежа  в  папката  с  моите  инициали  са 
публикувани   офертите  от  хотелите,  като  във  връзка  с  това  ви 
докладвам,  че   е  изготвен  предварителен  проект на  бюджет  с  вх. 
№ ЦИК-00-190  от  23  януари  2019  г.  Предварителният  проект  за 
бюджет  е  изготвен  на  база  офертата,  постила  от  Гранд  хотел 
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„София“,  тъй  като  от  останалите  хотели  –  „Интерконтинентал“, 
който е предишният „Радисън“, и „Сенсхотел“, който е четвъртият 
хотел подал оферта, не са разглеждани тези оферти, тъй като и двата 
хотела  са  заявили,  че  за  посочените  дати  залите  им  са  заети. 
Всъщност преценихме, че не е удобно да се извършва настаняване 
на едно място, пък да се осигурява зала на друго място. 

Останалите  два  хотела,  от  които  сме  поискали  оферти: 
„Арена ди Сердика“ и Гранд хотел „София“ залите им на тези дати 
са свободни, но офертата на „Арена ди Сердика“ е доста по-висока 
от  тази  на  Гранд  хотел  „София“.  Това  е  преценката  на 
счетоводството, на Цветомира Жекова и на предварителния контрол. 
Така  че  проектът  на  бюджет  е  изготвен  на  базата  на  подадената 
оферта от Гранд хотел „София“. 

Обръщам внимание, че специално за храната в самите оферти 
са  представени  7-8  варианта  за  менюта,  които  могат  да  бъдат 
променени,  комбинирани.  Офертата  е  изготвена  на  база  най-
високата оферта за хранене, т.е. там можем да лавираме. 

И  всъщност  към  този  предварителен  бюджет  имаме 
контролен лист с № ПЗ-13 от 23 януари 2019 г., който също е качен 
във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, към този момент е за сведение и запознаване. След 

това  ще  направим  работно  обсъждане  и  след  това  ще  взимаме 
решение в залата. 

Следващ докладчик е господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 
Колеги във вътрешната мрежа в папка с моите инициали  има 

две  писма.  Първото  писмо  е  с  вх.  №  ЦИК-00-191.  То  е  от 
„Информационно  обслужване“  АД  във  връзка  с  искане  от  тяхна 
страна за издаване на удостоверение по ЗОП – две удостоверения за 
договори, които са изпълнявали през 2018  г. по наша заявка. 

Единият от договорите е за издаване на Бюлетин на ЦИК за 
резултатите  от  проведените  в  периода  2  ноември  2015  г.  до 
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17 ноември 2018  г.  (датата  17  ноември мисля,  че  е  сбъркана,  а  е 
21 ноември 2018  г.) нови и частични избори за общински съветници 
и  кметове.  Това  беше  последният  договор  и  малко  преди  Нова 
година  бяха  отпечатани  бюлетините.  Пише  се  какви  действия  са 
извършили,  какво  са  отпечатали,  какво  са  използвали  за 
отпечатването, каква е стойността на договора. 

Второто удостоверение по ЗОП е за сключения Договор № 12 
от 13 юни 2018 г., който касае поддържането на контактна точка за 
осъществяване на криптирания обмен на информацията, както ние 
знаем,  това  е  криптотула  –  за  актуализация,  осигуряване  на 
техническа  комуникация,  провеждане  на  тестове  за  обмен, 
планиране и т.н. 

И двете  неща са  извършени в  срок.  Ние   сме  отчели  тези 
договори. Предлагам да упълномощим председателя и секретаря да 
подпишат тези удостоверения по ЗОП с корекцията, която казах за 
датата на едното удостоверение. Ще го коригираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 
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,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– няма.  

Предложението се приема. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: И още едно писмо има.  То е  с  вх. 

№ ЦИК-02-4 от 23 януари 2019  г. Колеги, може да го прочетете, но 
ако искате, аз ще го прочета, тъй като е кратко. 
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Най-напред ще ви кажа,  че  писмото е  от  Пенчо Милков – 
народен представител и в 44-то Народно събрание. И пише така: 

„В  качеството  ми  на  народен  представител  и  член  на 
Правната комисия в Народното събрание, се обръщам към вас като 
основния държавен орган, подготвящ и организиращ провеждането 
на  избори  в  България,  по  повод  предстоящото  обсъждане  на 
промени в Изборния кодекс. 

Част  от  постъпилите  предложения  между  първо  и  второ 
четене по законопроекта  за  изменение и допълнение на Изборния 
кодекс,  са  във  връзка  с  т.нар.  преференциален  вот.  Предлага  се 
промяна  в  минималния  праг  за  валидност  на  гласовете  на 
кандидатите,  в  зависимост  от  вида  избори  и  в  Методиката  за 
определяне  на  резултатите  от  гласуването  и  разпределението  на 
мандатите. 

Като  компетентен  орган,  който  разполага  с  пълната 
информация  за  проведените  избори  в  Република  България,  и  на 
основание на чл. 141 от ПОДНС, моля да ми представите следните 
данни: 

Каква е бройката на гражданите,  упражнили правото си да 
гласуват  преференциално,  от  въвеждането  на  тази  възможност  в 
Изборния кодекс до момента – за всеки вид избор поотделно?  

И вторият ми въпрос е какво е съотношението в проценти на 
гражданите,  упражнили  правото  си  да  гласуват  преференциално, 
спрямо  общия  брой  на  гласувалите  в  проведените  до  момента 
отделни видове избори с преференциално гласуване?  

Моля за спешност при вашия отговор, за да бъдат използвани 
данните  при  формиране  на  становището  ни  в  обсъждането  в 
Правната комисия и в пленарната зала на Народното събрание.“ 

Колеги, както знаете, ние отчитаме преференциалните вотове, 
но  нямаме  такива  сумарни  данни,  каквито  иска  народният 
представител. Това е една сравнително много сериозна работа и тъй 
като срокът е кратък, предлагам да се обърнем към „Информационно 
обслужване“  АД,  за  да  могат  програмно  да  я  осигурят.  Аз 
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предварително съм водил разговор и те обещаха веднага да започнат 
работа след като ги уведомим. 

Предлагам да вземем решение да гласуваме и да възложим на 
„Информационно  обслужване“  АД  да  извърши  тази  справка,  тъй 
като е спешна. Аз не знам кога в Правната комисия ще се разглежда 
въпросът, но предполагам, че те ще се справят. 

ОБАЖДАТ СЕ: Следващата седмица. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ние нямаме време да направим това 

нещо. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
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,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– няма.  

Предложението се приема. 
И за да изчерпим тази точка, думата има госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Извинявайте, колеги, обаче си намерих 

едно  писмо  пак  във  връзка  със  Седмото  заседание  на 
Изпълнителното бюро на A-WEB, което е пристигнало да 22 януари 
2019 г. след заседанието ни. Отново е изпратено до госпожа Жекова 
от  Хюн Нох с  вх.  № ЦИК-07-198/16,  с  което  ни  информират,  че 
Секретариатът  има  намерение  да  проведе  Среща  на  Специалния 
комитет  за  изменение  на  Устава  на  20  февруари  –  в  деня  преди 
пристигане за заседанието на Изпълнителното бюро, което ще бъде, 
както знаем, на 21 февруари 2019  г. 

Централната  избирателна  комисия  също  е  член  на  този  6-
членен Специален комитет за изменение на Устава. Ще се съберат 
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тези шест членове на комитета,  за да обсъдят варианта за Устава, 
който  ще  се  обсъжда  на  21  февруари  и  по  тази  причина  някои 
участници, които са членове на този специален комитет, по-точно от 
Малави,  Буркина  Фасо,  Доминиканската  република  и  Тайван,  ще 
пристигнат  в  България  на  19  февруари,  т.е.  те  ще  трябва  да 
пребивават с един ден повече и да им бъдат осигурени три нощувки. 

Освен това в допълнение Секретариатът ще пристигне на 17-
ти  за  предварителна  подготовка   на  заседанието  и  ще  има  пет 
нощувки. Относно графика ще са благодарни, ако има предложение 
и план по този въпрос. И се прилага списъкът на участниците, които 
са регистрирани към онзи момент – 22 януари – за участие в това 
заседание.  Писмото  е  качено  във  вътрешната  мрежа  в  папката  с 
моите инициали. (Реплики.)

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз моля поименно да се каже кой 
се бъзика с кого? Защото тука се отправят някакви реплики, които на 
мен лично не ми харесват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  много 
ми се иска да си приключим, но ако желаете, мога да дам прекъсване 
и сега – да обядвате и да се съберем след обяд. 

Докладвайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  писмо, 

постъпило с вх. № МИ-27-5/1 от 23 януари 2019 г. То е изпратено по 
електронната поща от Община Мизия. Подписано е от секретаря на 
общината,  с  което  ни  се  обръща  внимание,  че  е  допусната 
техническа  грешка  в  писмото,  което  сме  изпратили  до  Община 
Мизия,  в  името  на  кмета  на  общината,  като  вместо  Виолин 
Крушовенски е написано Христов. 

Колеги, припомням ви, че това беше във връзка с одобряване 
изплащането  на  възнаграждение  на  Общинската  избирателна 
комисия – Мизия, която се е събрала на заседание, за да констатира 
настъпила смърт на кмет на едно от селата в община Мизия. И в тази 
връзка и съгласно практиката на Централната избирателна комисия, 
ние изпратихме писмо до общинския съвет, до кмета на общината и 
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до  ОИК за  предприемане  на  действия  за  назначаване  на  кметски 
наместник  с  оглед  факта,  че  няма  да  бъдат  насрочвани  частични 
избори, каквото е изискването на Изборния кодекс, когато остава по-
малко от една година от следващите общи избори. 

Да,  допусната  е  техническа  грешка  в  името  на  кмета,  но 
моето  предложение,  ако  възприемете,  е  такива  писма  да  бъдат 
адресирани само до кмета на общината без да се упоменава името 
му. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
приемате ли такава практика оттук-насетне? 

Колеги,  има  предложение  да  променим практиката  си  при 
адресите и мисля, че то се възприема. 

Моля продължете, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: В тази връзка ви  предлагам писмото да 

бъде  изпратено  отново  с  новия  начин  на  оформяне,  който 
възприемаме. И моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов),  
против – 1 (Георги Баханов).  

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с новата точка: 
1.а. Промяна в състав на общинска избирателна комисия. 
Заповядайте, госпожо Нейкова. 
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  проект  на 
решение  №  5127  относно  промяна  в  състава  на  ОИК  –  Садово, 
област Пловдив. 

С  вх.  №  МИ-10-29\1  от  24.01.2019  г.  е  постъпило 
предложение  от  упълномощения  представител  на  ПП  ДПС, за 
заместник-председател  на  общинската  избирателна  комисия в 
Садово, да бъде назначена Елена Емилова Желязкова на мястото на 
освободената с Решение № 5143-МИ/НР от 11 октомври 2018 г. на 
ЦИК  Феризе  Айнур  Али.  В  проекта  за  решение  има  допусната 
техническа грешка. 

Към  предложението  са  приложени:  заверено  копие  от 
пълномощно от Мустафа Карадайъ - председател на партия ДПС, в 
полза на упълномощения представител; заверени копия от личната 
карта  и  от  дипломата  за  завършено  висше  образование  на  Елена 
Емилова  Желязкова  и  в  оригинал  декларацията  по  чл.  75  и 
следващите от Изборния кодекс. 

Предвид  изложеното  ви  предлагам  да  вземем  решение  за 
назначаването  за  заместник-председател  на  Общинската 
избирателна комисия – Садово, област Пловдив, на  Елена Емилова 
Желязкова, със съответното ЕГН. Да й бъде издадено удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 
тридневен срок от обявяването му. 

Колеги,  само  да  ви  припомня,  че  след  нашето  решение,  с 
което  е  освободен  предишният  заместник-председател,  с  вх.  №
№ МИ-10-29 и МИ-10-29/1 от 12 октомври 2018 г. по електронната 
поща  бяха  изпращани  копия  на  документи  с  предложения  за 
новоназначен заместник-председател, но те бяха във формат, който 
не беше четим. Затова чак сега идват в оригинал и сега ви предлагам 
проекта на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложения  ни  проект  на 

решение. 
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Режим на гласуване. 
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов), против – 1 (Георги Баханов).  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5158-МИ/НР. 
С това изчерпахме точка 1.а.

Аз предлагам да отидем на точка трета, доколкото на точка 
втора ще се върнем след почивка и работни обсъждания: 

3. Разни. 
По  тази  точка  първи  докладчик  съм  аз,  колеги.  Моля  за 

секунда. 
Колеги, отново връщам информацията затова, че сме канени 

от  Иранското  посолство  по  случай  националния  празник  на 
Ислямска република Иран,  на 7 февруари 2019 г.  – четвъртък,  от 
18,30  до  20,00  ч.  Припомням,  че  тази  покана  е  при  мен  при 
положение,  че  член на  Централната  избирателна комисия иска  да 
участва. 

На второ място, колеги, връщам отново докладната, свързана 
с Изпълнителното бюро на Асоциацията на органите за управление 
на избори в Европа. Колеги, още преди Нова година, а именно на 
3.12.2018 г., сме получили писмо с информация, че заседанието на 
Изпълнителното  бюро  на  АСЕЕЕО ще се  проведе  на  7  и  8  март 
2019 г.  в Любляна, Словения. Макар че все още не ни е изпратен 
дневен ред и материали, ние знаем много добре тези заседания на 
изпълнителното  бюро  и  какво  се  подготвя  на  тях.  Знаем,  че 
Централната избирателна комисия на Република България е член на 
Изпълнителното бюро на ACEEEO. 
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Ето защо ви предлагам в един макар и по-ранен момент ние 
да определим представителя на Централната избирателна комисия, 
който  ще  представлява  в  Любляна  Централната  избирателна 
комисия  на  Република  България  в  Изпълнителното  бюро  на 
АСЕЕЕО. 

Колеги,  до  този  момент  е  постъпило  предложение  това  да 
бъде госпожа Румяна Сидерова. Има ли други предложения? – Не 
виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
Госпожа Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че 

е редно да отидат двама на заседанието в Любляна, предложени от 
различни политически партии, предлагам и госпожа Иванка Грозева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Подлагам на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  1 
(Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, следващият ми доклад е свързан с промяна 

в декларация за доходите. В моята папка може да видите обяснения 
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за  промяната.  Уважаеми  колеги,  вчера  на  работно  заседание 
прегледахме тези декларации. Моля да погледнете стария и новия 
вариант.  Мисля,  че  няма  възражения  по  новия  вариант  и  ви 
приканван днес да попълните и подпишете тези декларации. 

Уважаеми колеги, следващият ми доклад е свързан с това, че 
вчера,  както  знаете,  се  проведе  среща  с  Бюрото  за  връзка  на 
Европейския парламент в България, за краткост наречено Бюрото на 
Европейския  парламент  в  България.  На  тази  среща  между 
представители  на  Централната  избирателна  комисия  и 
представители  на  Бюрото,  а  именно:  господин  Стойчев  – 
ръководител  на  Бюрото,  госпожа  Чунтова  –  връзки  с 
обществеността,  госпожа  Църноречка  –  пресаташе,  и  госпожа 
Колева  –  социални  мрежи,  Бюрото  на  Европейския  парламент  в 
България представи своята кампания – този път ще гласувам, която 
се  координира  в  европейски  мащаб.  Тази  кампания  се  развива 
предимно онлайн от човек към човек. 

Също така бяха представени два сайта – единият от които 
всъщност  вчера  беше  активиран.  Единият  сайт  съдържа  именно 
информация от кампанията човек за човек, а другият – информация 
за Европейския парламент, за предстоящите избори. 

Основно кампанията е насочена към ученици и активни хора, 
мениджъри. Представителите на Бюрото на Европейския парламент 
в България организират и срещи с университети. Имат 15 центъра на 
територията на страната. 

Онова,  което  беше  поставено  като  въпрос,  е  съчетаване  и 
постигане на максимална ефективност,  от една страна кампанията 
която Бюрото на Европейския парламент в България извършва, и от 
друга  страна  разяснителната  кампания,  която  Централната 
избирателна  комисия  ще  провежда  във  връзка  с  предстоящите 
избори  за  членове  на  Европейския  парламент.  Взаимно 
популяризиране  на  сайтовете:  ние  на  сайтовете  на  Бюрото  на 
Европейския  парламент,  пък  те  –  на  нашата  информационна  и 
разяснителна кампания. 
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Включително беше обсъдена  и  възможността  за  съвместни 
събития,  като от страна на Бюрото поискаха от нас допълнителна 
информация  във  връзка  с  правото  да  гласуваш,  във  връзка  със 
ситуацията  с  българските  граждани  във  Великобритания  и 
възможността те да гласуват на предстоящите избори. 

В  крайна  сметка,  като  и  двете  страни  заявихме  своето 
желание  за  тясно  сътрудничество,  Бюрото  пое  ангажимент  да  ни 
изпратят линкове и всякакви материали, които те имат до тук и са 
разработили,  за  да можем ние подробно да  се  запознаем.  Колеги, 
част от тези линкове са към преписка № ЕП-00-3-1 от 21.01.2019 г. и 
№ ЕП-00-1 от 7 януари 2019  г.  Допълнителната информация към 
настоящия момент не ни е предоставена, но ще бъде предоставена. 

Колеги, във връзка с това аз още веднъж обръщам внимание 
на  Централната  избирателна  комисия  докладваното  от  мен 
евентуално затруднение с оглед проведената среща на 25 септември 
2018  г.  в  Брюксел  под  егидата  на  Генералния  секретар  на 
Европейския парламент, в която освен по отношение на компендия, 
бяхме  запознати  и  с  очакването  на  структурите  на  Европейския 
парламент  да  получат  от  нас  прогнозни  резултати  след  края  на 
изборния ден, още тогава, колеги, аз уведомих Генералния секретар 
в лицето на  неговия  съветник, че законодателството на Република 
България  не  позволява  от  страна  на  Централната  избирателна 
комисия  да  се  предоставя  подобна  информация.  Имаме  ясни 
разпоредби. 

Но колеги, отново обръщам внимание, защото е възможно все 
пак от нас да се очаква такава информация, каквато ние не можем да 
предоставим поради липсата на законова възможност за това. 

Това са моите доклади. 
Ще помоля във връзка с вчерашната среща, ако някой иска, 

да допълни. Не виждам. 
Давам думата на госпожа Нейкова по тази точка. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  проведения 

разговор  с  госпожа  Николина  Стоянова  –  началник  отдел   в 
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Дирекция „Добро управление“ и по повод евентуалната възможност 
Централната избирателна комисия да участва като бенефициент по 
проекти  по  тази  Оперативна  програма,  ви  предлагам  работно  да 
обсъдим възможностите, които ще ви предложа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, с това първата част от днешното заседание 

приключва. 
Колеги, ще продължим след 30 минути. 

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги!  В  залата  сме  22  членове  на  Централната  избирателна 
комисия.  Имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме  днешното 
заседание.  Останаха доклади по точка първа,  точка втора и точка 
трета. 

Нека да започнем с точка втора: 
2. Доклад по договор за пазарно проучване на машинно 

гласуване. 
Господин Пенев, заповядайте. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  връщам  на  доклад  отново 

преписка с вх. № ЦИК-00-24 от 14 януари 2019 г. Под този входящ 
номер е заведен представеният в Централната избирателна комисия 
Окончателен  доклад  на  „Сова  5“  АД,  която  беше  изпълнител  по 
обществената поръчка за извършване на пазарно проучване, анализ 
и  консултиране  по  отношение  прогнозните  цени  за  машините  за 
гласуване.  Това е кратък вариант на заглавието на поръчката,  тъй 
като  заглавието  е  доста  дълго,  но  не  смятам,  че  трябва  да  го 
изчитаме отново. 
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Този доклад е представен в изпълнение на Договор № 23 от 
27 септември 2018 г. Както знаете, докладът беше публикуван във 
вътрешната мрежа. Имам впечатлението, че почти всички колеги от 
Централната избирателна комисия са се запознали с него. 

Считам,  че  докладът  отговаря  напълно  на  изискванията  на 
договора и на документацията по обществената поръчка, въз основа 
на  която е  сключен този договор.  Считам,  че  докладът представя 
подробна информация за проучени и използвани в много държави по 
света  машини  за  гласуване.  Представя  и  съдържа  информация  с 
подробно  описание  на  съответните  машини,  начина  на  действие, 
тяхната сигурност, информация за цени, на които тези машини са се 
продавали,  информация  за  производители  и  доставчици, 
информация свързана с логистичното осигуряване. 

Считам,  че  освен  това  в  доклада  се  съдържа  сериозна  и 
задълбочена  аналитична  част  по  отношение  на  всеки  един  от 
аспектите  и  проблемите,  които  са  възложени  с  договора,  поради 
което  смятам,  че  този  доклад  отговаря  изцяло  и  напълно  на 
условията  и  изискванията  по  договора  и  правя  предложение  да 
приемем,  че  с  този доклад е  налице изпълнение – пълно и точно 
изпълнение на договора по отношение на информацията и анализа, 
който ще ни бъде предоставен. 

Припомням, че срокът за представяне на този доклад беше на 
27 ноември 2018  г. Има известно закъснение по представянето на 
доклада, за което бяхме предварително уведомени от изпълнителя. 

Аз  ви  предлагам  да  приемем  изпълнението  и  да  поканим 
фирмата  за  сключване  на  констативния  протокол,  в  който  двете 
страни  констатират,  че  изпълнението  е  прието  и  да  изплатим 
дължимото възнаграждение, намалено с дължимата в случая по чл. 
8,  ал.  1  от договора неустойка за периода на закъснение,  който е 
47 дни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги? – Уважаеми колеги, не виждам други предложения. 
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Колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното  предложение. 
(Реплики.) 

Колеги, отменям гласуването, защото в момента, в който аз 
попитах дали има изказвания, нямаше. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение е само да гласуваме 

поотделно  предложението  на  колегата  Пенев:  първо  да  приемем 
работата и после да преценим какво възнаграждение да бъде платено 
и дали да бъде удържана неустойка и в какъв размер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Приемам. Това е 
предложение по процедура. 

Колеги,  във  връзка  с  това  няма да  подлагам процедурното 
предложение на гласуване. Имам правото да го приема – приемам 
го. 

Подлагам  на  гласуване  първо  приемане  извършването  на 
работата. Режим на гласуване. 

Гласували  23  членове  на  ЦИК:  за  –  22  (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,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  
Томов), против – 1 (Александър Андреев).  

Предложението се приема. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  изплащането  на 

възнаграждение, намалено с дължимата неустойка. Господин Пенев 
вече я посочи – 47 дни. 

Режим на гласуване. 
Гласували 23 членове на ЦИК: за –  16  (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  
Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
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Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч Солакова),  против –  7  (Ивайло 
Ивков, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Росица  
Матева, Таня Цанева, Цветозар Томов.)  

Предложението се приема. 
Има още едно предложение. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  последното  предложение 

просто го пропуснах.  То е да публикуваме доклада на страницата ни 
в изпълнение на сключения договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  е  едното 
предложение. И вие ли имате предложение? – Заповядайте, господин 
Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, ние обсъждахме този въпрос и 
аз  по  принцип  съм  съгласен  с  публикуването  на  доклада,  но  в 
правилата  за  провеждане на маркетингови проучвания изрично се 
отбелязва,  че  авторските  права  при  подобни  договори  винаги 
принадлежат на изпълнителя. В този смисъл всяко наше решение за 
публикуване следва да бъде одобрено от изпълнителя преди да бъде 
осъществено.  Това  е,  което  ние  можем да  решим,  и  да  поискаме 
съгласието на „Сова 5“ да бъде публикуван докладът, а не да решим 
да бъде публикуван независимо от тяхното мнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз ви благодаря, 
но ето госпожа Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  много  ви  моля  да  си  четем 
документите. В договора има клауза, че всички продукти, които са 
продукт на изпълнение на този договор, са на ЦИК и можем да ги 
използваме както преценим. 

И във връзка с това аз правя още едно предложение: да бъдат 
публикувани и  двата  доклада  –  и  на  изпълнителя  „Сова  5“,  и  на 
изпълнителя „АИМ-Тех“, независимо от обстоятелството, че ЦИК не 
е  доволна от работата  на другия изпълнител и е  преценила да не 
плаща. Защото тези доклади са предоставени на ЦИК в изпълнение 
на задълженията по договора. И както е посочено в договора, ние 
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можем да преценим какво да правим. Съжалявам, че е затворено в 
момента и не мога да цитирам кой член е. Може колегата да каже. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Пояснение и след това ще има реплика към госпожа Матева. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, съгласно чл. 13 от договорите, 

възложителят има право… (Реплики.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, в момента сме на въпрос, свързан със собствеността, правата 
и публикуването на доклада. 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Член 13. Възложителят има право да 
ползва  и  разгласява  получената  в  резултат  на  изпълнение  на 
договора документация и информация, както намери за добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, господин Томов. 
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Каквото и да пише в договора – не съм 

поглеждал тоя текст, то не може да противоречи на правни норми, 
които  са  общоприети и  с  които  е  задължена  страната.  Това само 
означава, че този член на договора е незаконосъобразен. Авторски 
права не се продават при изпълнение на такива договори. 

Самият  доклад  става  собственост  на  ЦИК  безспорно. 
Разпореждането  с  него,  използването  на  информацията  от  него 
според  нуждите  и  целите  на  ЦИК  –  безспорно.  Публикуването 
обаче, оповестяването пред една широка аудитория на доклада, би 
следвало да стане с разрешение на изпълнителя. По същия начин се 
постъпва по отношение на каквито и да са изследвания на масови 
мнения тогава,  когато става въпрос за публикуване на данните от 
тях. Нещо повече, в Изборния кодекс има норми, касаещи същото. 

Аз не мисля, че от „Сова“ биха възразили. Просто смятам, че 
е редно ЦИК да поиска съгласието на изпълнителя, за да осъществи 
това публикуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Което  ми 
напомня, господин Томов, че вие сте един чудесен социолог. 

Колеги, имаме ли нужда? – Имаме. 
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Заповядайте,  госпожо  Матева.  Заповядайте,  господин 
Андреев… 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Извинявайте  много,  нека  да  спазваме 
процедурата  по  нашия  правилник.  Колегата  Томов  ми  отправи 
реплика и след това дуплика. 

Както  каза  госпожа  Алексиева,  колегата  Томов  е  един 
уважаван социолог от всички нас, но не е юрист. Неслучайно ние 
сме предвидили в този договор да имаме възможност Централната 
избирателна комисия да ползва този продукт, както прецени. И не е 
необходимо да искаме съгласието на изпълнителите на това задание. 
Няма нужда да отварям Закона за авторските и сродните му права, 
но ние имаме право. Този продукт е наша собственост, и когато е 
изготвен  договорът,  е  съобразен  с  това  обстоятелство  и  затова  е 
включена тази клауза. Изпълнителите на тези договори са запознати 
с обстоятелството, че ЦИК ще го разпространява, както прецени, без 
да иска тяхното съгласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Господин Андреев, заповядайте. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Във  връзка  с  така  поставения 

въпрос, трябва да имаме яснота по отношение на това, че по силата 
на  Закона  за  авторските  права,  тогава  когато  изпълнението  е  по 
граждански договор, правата са за автора, с изключение на случаите, 
в  които  той  дава  изричното  съгласие.  Изричното  съгласие  се 
съдържа в договора – в чл. 13, който беше прочетен, с оглед на което 
това  съгласие  позволява  на  Централната  избирателна  комисия, 
разбира се при спазването на разпоредбите на Закона за авторските 
права,  а  именно  посочването  кой  е  изработил,  т.е.  автора  –  да 
използва продукта, който е изработен от „Сова 5“. 

Ето  защо  такъв  въпрос  не  стои  и  никакво  съгласие 
допълнително не е необходимо да бъде искано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Андреев. 
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Позволете ми нещо, свързано с темата, но малко по-широко. 
Нашите  заседания  се  излъчват  онлайн  и  понякога  ние  имаме  и 
мисията да разясняваме закона на тези, които ни гледат. 

Колеги, имаме ли още коментари? 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  публикуването  на  първия 

доклад на „Сова 5“ АД. 
Режим на гласуване. 
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
Колеги, постъпи още едно предложение за публикуване и на 

получения материал от другата фирма „АИМ-Тех“ ООД. Коментари 
имаме ли или да подлагам на гласуване? 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Иванка Грозева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румяна Стоева-Сидерова),  против – 11 (Бойчо Арнаудов,  
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов.)  

Предложението не се приема. (Коментари и уточнения извън 
микрофона.)

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да прочетем чл. 13: „Възложителят 

има  право  да  ползва  и  разгласява  получената  в  резултат  на 
изпълнението  на  договора  документация.“  Ние  приехме,  че  има 
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неизпълнение.  Е,  какво  ще  публикуваме  тогава?   Като  изрично 
пише,  че  публикуваме  работата  в  резултат  на  изпълнение  на 
договора… (Реплики.) 

Нали приехме, че има неизпълнение на договора? 
РУМЯНА СИДЕРОВА: След като са написали доклад – дали 

ние  приемаме,  че  са  изпълнили  поръчката,  е  друго,  но  те  са 
изготвили доклад. Недей да диктуваш прекалено стеснително. Не е 
това смисълът на закона. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много ви моля, 
колеги. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Имам реплика към колегата Бойкинова. 

Така или иначе започна процедура, ще трябва да си я извървим. 
Колеги,  не  забравяйте,  че  два  пъти  тази  фирма  ни  дава 

продукт,  наречен  Окончателен  доклад.  Ние  им  го  връщаме  за 
доработване, но той е абсолютно непълен. Изследвана е само една-
единствена фирма, но той е предаден на Централната избирателна 
комисия като окончателен продукт в изпълнение на този договор. 

Да, обсъден е тук и е взето решение да не се плаща, тъй като 
сме  приели,  че  това  което  съдържа  този  продукт,  не  отговаря  на 
изискванията на предмета на договора. Това не означава обаче, че 
ние нямаме предаден продукт в изпълнение на договора. Защо да не 
го публикуваме, за да се види каква работа е свършила едната фирма 
и да се види каква работа е свършила другата фирма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, ние как ще преценим дали 

има  изпълнение  на  работата,  ако  не  приемем  продукта  и  не  го 
прочетем? Аз не виждам какво говорим. (Реплики.) 

Естествено,  физически  продуктът  е  при  нас.  Ние  сме  го 
прочели, но не приемаме работата. Ние считаме, че той не отговаря 
на изискванията. Ние приехме ли, че има пълно неизпълнение или 
нещо друго? (Реплики.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  простете,  че  продължих  заседанието  по 

тази точка. Мисля, че имам пълното право да го направя. Лично аз 
съм  50  на  50  %.  В  едната  ми  посока  е  тъй  като  не  сме  приели 
изпълнението.  В  другата  ми  посока  е  тъй  като  сме  приели 
документацията, за да я прегледаме. И затова ви позволих да дадете 
една  допълнителна  аргументация.  И  вероятно,  колеги,  аз  ще 
предложа прегласуване. 

Първа беше госпожа Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам прегласуване. Няма да 

вземам  дуплики,  защото  вече  разясних  какво  се  разбира  под 
изпълнение и че няма нищо общо с приемането на изпълнението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Други изказвания? – Няма. 
Колеги,  аз  ще  подложа  на  прегласуване  публикуването  на 

доклада на другата фирма – „АИМ-Тех“ ООД. Колеги, гласуваме. 
Режим на гласуване. 
Гласували 23 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 
Райков,  Росица Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,),  против –  10 
(Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Йорданка  
Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов).  

Колеги, не постигна и втори път необходимото мнозинство 
това предложение. 

Мисля, че с това изчерпахме тази точка от дневния ред. 

Колеги, връщаме се на точка първа:
1. Доклади по писма. 
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Останали са два доклада по тази точка. Първият доклад беше 
на госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  отново връщам на доклад 
докладната записка, която постъпи сутринта по наше възлагане от 
предходно  заседание,  с  вх.  №  ЦИК-09-16  от  24  януари  2019  г. 
Докладната  е  от  господин  Желязков  –  главен  юрисконсулт  и  за 
директор  на  Дирекция  „Администрация“,  като  се  сочи,  че 
докладната  е  съгласувана  с  госпожа  Младенова  –  главен 
счетоводител в Дирекция „Администрация“. Приложен е контролен 
лист № ПЗ-14 от 23 януари 2019 г. 

Колеги, аз като докладчик отбелязвам само, че по протокол 
от  предходно  заседание  ние  възложихме  на  администрацията, 
съобразявайки  всички  разисквания  на  Централната  избирателна 
комисия,  включително и постъпилите документи,  да ни предложи 
варианти за действие,  т.е.  да има конкретно предложение по така 
представените въпроси. 

Прави ми впечатление, че докладната,  както поредицата от 
докладни  в  Централната  избирателна  комисия:  видно  е,  че  са 
описани  документите,  с  които  ние  сме  добре  запознати  предвид 
докладите на нашите заседания, но няма конкретно предложение. Аз 
лично  приемам  предложените  ни  проекти  на  договори  с 
„Информационно  обслужване“  АД  и  проекта  на  споразумение  с 
„ГРАО“, както и ни е предложено писмо. 

Контролният лист за извършване на предварителен контрол 
поради поемане на задължение е: Може да бъде поето задължение в 
размер на 82 560 лв. – поемане на задължение по проект на договор 
със стойност 68 800 лв. без ДДС, с „Информационно обслужване“ 
АД,  съгласно  протоколни  решения  на  Централната  избирателна 
комисия от 15.11.2018 г., от 22.11.2018  г. и оферта за изпълнение 
със  съответния  входящ  номер,  във  връзка  с  информацията.  Като 
разходите по външни услуги се сочи, че са 82 560 лв. Необходимо е 
да има забележка по т. 2. Сочи се, че основанието на договор по ЗОП 
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е чл. 191, ал. 1, т. 2 от Приложение по Глава 26 – събиране на оферти 
с обява и покана до определени лица. 

Както  беше  предложено  и  от  госпожа  Алексиева,  ние 
оперативно  започнахме  обсъждания  по  проекта  на  договор  с 
„Информационно обслужване“ АД. Аз като докладчик съм съгласна 
доколкото разбрах. Имаме ли обединение да продължим засега или 
няма? Аз като докладчик, колеги, съм съгласна и с двата варианта с 
оглед да вървим към решаване на проблемите, които са поставени 
във връзка с криптирания обмен и във връзка с докладите, които са 
направени в Централната избирателна комисия. А именно, преписка 
с вх. № ЦИК-07-10/2 от 10 януари 2019  г. и превод с вх. № ЦИК-07-
10/3 от 14 януари 2019 г. Колеги, това е писмо относно Експертна 
група „Изборни въпроси“ с конкретните дати, срокове за криптиран 
обмен и пр.  тя е докладвана от мен на 15 януари 2019  г.  Тогава 
госпожа  Алексиева  докладва  отново  и  приехме  с  протоколно 
решение предложенията,  направени по преписка с вх. № ЦИК-00-
700 от 30.10.2018  г.  Приехме единодушно да изискаме оферта от 
„Информационно  обслужване“  АД  и  тя  беше  входирана.  Просто 
припомням  на  вниманието  на  Централната  избирателна  комисия 
какви са действията, които сме извършили до настоящия момент. 

Сега  имаме  докладна  с  два  проекта.  Единият  проект  е  на 
договор  с  „Информационно  обслужване“  АД  по  повод 
криптообмена.  Съгласна  съм  като  докладчик  и  не  правя 
предложение.  За  мене  може  и  днес  да  обсъждаме  и  да  вървим  с 
оглед  прецизиране.  Може,  ако  колегите  имат  необходимост  от 
допълнително запознаване, и да отложим. Това е решение изцяло в 
компетентностите  на  Централната  избирателна  комисия  с  оглед 
възприятията на отделните членове и дали имат готовност да вземат 
информирано  решение.  Аз  лично  винаги  съм  била  колегите  да 
взимаме решение при изясняване на всички факти и обстоятелства. 

Отделно, колеги, в тази докладна, както обърнах внимание и 
по предходния си доклад в предходно заседание, ни се предлага и 
проект на Споразумение с ГД „ГРАО“ и  писмо, което да изпратим 
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до  ГД „ГРАО“.  Както  при  доклада  си  за  офертата,  постъпила  от 
„Информационно обслужване“ АД, така и сега обръщам внимание, 
че в офертата е записано, че дейностите могат да бъдат извършени 
след  разширяване  и  използване  на  интерфейса  на  ГД  „ГРАО“, 
поддържан  за  съответните  цели.  Доколкото  знаем  всички,  този 
въпрос  е  дискутиран  по  различни  поводи.  Имало  е  срещи  през 
лятото  и  всички  срещи  са  протоколирани.  Имало  е  тристранна 
среща, както ми припомня колегата Матева. 

Колеги,  поставям на  вниманието ви как  ще процедираме с 
тази докладна. И моето лично предложение е да обърнем внимание 
на  директора  на  Дирекция  „Администрация“  да  си  предприеме 
съответните действия с оглед протоколните решения на Централната 
избирателна комисия да се изпълняват точно при възлагането. 

И отделно, колеги, аз лично считам, че всички служители в 
администрацията  трябва  да  си  дават  освен  становища,  конкретни 
предложения. ЦИК ще реши дали да приеме или да не приеме и ще 
вземе   своето  информирано  решение  след  разискванията.   Но  аз 
мисля, че юристи, счетоводители и без знамение кой е, не може само 
в разказвателен вид да представят докладни записки и становища, 
без  да  има  конкретни  предложения,  защото  ние,  членовете,  сме 
запознати с всички документи, които постъпват при докладите на 
отделните членове на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги?  Ние  започнахме  в  работен  порядък  и  в  работен 

порядък установихме още по чл. 4, по чл. 6 и по други членове неща 
по  този  договор,  които  могат  да  се  допълнят.  (Коментари  и 
уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, в оперативен порядък преди втората част 
на заседанието, включително и сега казваме, че трябва много добре 
да бъдат прецизирани отделните клаузи. Ето защо нека всеки от нас 
да  погледне  предложения  проект  на  договор,  да  даде  своите 
предложения на господин Желязков до края на работния ден утре, 
като  господин  Желязков  обобщи  нашите  предложения  и  изпрати 
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проекта  с  предложените  редакции  по  електронната  поща  в 
понеделник на всички членове на ЦИК, за да можем да се запознаем 
и във вторник да гласуваме финално договора. 

Моля, по отношение на „ГРАО“? 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  По  отношение  на  проекта  на 

Споразумение, ни е предложено писмо до ГД „ГРАО“. Аз поставям 
на вниманието на комисията дали имаме готовност по този въпрос с 
оглед срещите, разбиранията и докладите, които са в Централната 
избирателна комисия, да изпратим предложения ни проект на писмо. 
(Реплики.) 

Проектът на писмо заедно с проекта на Споразумение е към 
същата докладна, колеги, с вх. № ЦИК-09-16-24 от 24 януари 2019 г. 
Нека да го погледнем. Към същата докладна е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Извинете, 
колеги. Имам нужда да погледна и аз съответната преписка. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докато се запознавате с текста 

за  предложеното  Допълнително  споразумение  към  протокола  за 
достъп, само да ви припомня, че на срещата която проведохме, така 
наречената  тристранна,  се  разбрахме  след  като  технически  бъдат 
обсъдени  въпросите  за  достъпа,  да  ни  бъде  предоставена 
информацията от „Информационно обслужване“ АД, за да можем да 
я включим в протокола, който имаме за достъп с ГД „ГРАО“, и да не 
бъде ограничен нашият достъп само до член мисля 15 във връзка със 
заявленията  за  гласуване  в  чужбина,  а  да  бъде  за  упражняване 
правата на  Централната избирателна комисия по Изборния кодекс. 
Така че това като текст е включено в предложението за изменение. 

Аз мислех, че ще го направим под формата на нов протокол 
или  ново  споразумение,  подписано  с  ГД  „ГРАО“,  но  доколкото 
разбрах,  вчера  госпожа  Радославова  и  господин  Желязков  са  се 
свързали с господин Гетов и той е казал, че е добре да се изпратят с 
писмо  предложенията  за  изменение  като  допълнително 
споразумение,  а  дали  то  ще  предизвика  подписването  на  ново 
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споразумение  или  само  това  допълнително  споразумение,  ще  го 
уточним  в  оперативен  порядък.  (Коментари  и  уточнения  извън 
микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  можем 
ли  да  изпращаме  писмото  за  допълнението  и  проекта  на 
допълнително споразумение? – Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,  предлагам в придружителното 
писмо да се посочи, че се изпраща във връзка с необходимостта от 
изменение на подписания между МРРБ и Централната избирателна 
комисия, да се посочи датата, мисля 16 юни 2017 г. или нещо такова, 
подписаният  протокол,  който  предоставя  достъп  на  Централната 
избирателна  комисия  до  Национална  база  данни  „Население“  и 
обсъжданията,  направени  на  проведената  работна  среща…,  и 
нататък да си продължи. Да стане ясно, че става дума за изменение 
на този протокол. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване .  

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  
Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова), против – няма.  

Предложението се приема. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с приетото решение, ще 

възложа на администрацията да качи всички относими документи в 
една  папка.   И  също така  господин  Желязков  да  обобщи всички 
направени предложения, които колегите дадат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Следващ докладчик е госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, във връзка с доклада, 

който направих преди почивката, свързан със Седмото заседание на 
Изпълнителното бюро на A-WEB, ви докладвам още една преписка, 
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която постъпи междувременно, с вх. № ЦИК-07-198/22 от 24 януари 
2019 г. Това е отговор от Секретариата на A-WEB на поставени от 
Цветомира  Жекова  въпроси  –  конкретни,  свързани  със  самата 
организация на това заседание. Запознахме се с тях, така че няма да 
ги докладвам подробно. 

Но във връзка с информацията, която постъпи с това писмо и 
във  връзка  със  списъка  на  присъстващите  участници,  който  се 
актуализира непрекъснато,  ви предлагам Централната  избирателна 
комисия в спешен порядък да изпрати писмо на Секретариата на A-
WEB,  с  което  да  ги  уведомим,  че  когато  приехме  мисля  на 
20 декември 2018  г., когато взехме решение ние да бъдем домакин 
на  Седмото  заседание  на  Изпълнителното  бюро  на  A-WEB, 
Централната избирателна комисия е информирала, че ще поеме за 
своя сметка  разходите за настаняване за две нощувки и храна на 
членовете на Изпълнителното бюро, както и осигуряване на зала и 
симултанен превод. 

Членовете  на  Изпълнителното  бюро  са  22-ма,  така  че  ви 
предлагам да изпратим писмо, с което да уведомим Секретариата, че 
разчетът, който е направен в Централната избирателна комисия, е за 
поемане на  разходи за  до  един представител  на  държава  член  на 
Изпълнителното бюро, като можем да съдействаме при възможност 
да бъдат запазени стаи за останалите представители на съответните 
държави,  които  са  се  регистрирали  за  участие.  Можем  да 
съдействаме  да  им бъдат  издадени визи,  но разходите  за  престоя 
следва да бъде преценено дали ще бъдат поети от самите държави, 
които ги изпращат или от Секретариата на A-WEB. 

И  другото,  което  ви  предлагам  всъщност  е  във  връзка  с 
писмото,  което  докладвах  преди  обяд,  а  именно  вх.  №  ЦИК-07-
198/16. Тогава ви уведомих, че представителите на четири държави, 
а  именно  Малави,  Буркина  Фасо,  Доминиканска  република  и 
Тайван,  които  са  част  от  Специалната  комисия,  която  беше 
създадена  във  връзка  с  изменение  на  Устава,  ще  пристигнат  на 
19 февруари,  с  оглед  необходимостта  на  20  февруари,  преди 
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заседанието  на  Изпълнителното  бюро,  тази  комисия  последно  да 
обсъди  измененията  на  Устава,  които  ще  бъдат  представени  и 
обсъждани на заседанието на Изпълнителното бюро, да поемем за 
тези  четири  държави  три  нощувки  на  по  един  представител.  В 
допълнение на това, което сме поели като ангажимент с писмото от 
20 декември 2017 г. (Реплики.) 

Колеги,  казах  ви  -  представител  на  съответната  комисия. 
Защото както ви докладвах по-рано, примерно от Доминиканската 
република  са  се  заявили  трита,  като  единият  е  представител  на 
съответната комисия, другите са директор комуникации и директор 
международни  отношения.  Тоест,  ние  ще  поемем  разноските  на 
представителя  на  съответната  избирателна  комисия.  Да,  ще  го 
запишем така: на представителя на съответния орган за управление 
на избори ще поемем разноските… (Реплики.) Така мисля. 

Добре,  ако  има  членове  на  комисия,  приемам да  кажем за 
един човек от съответната държава, пък те да посочат кой ще бъде 
този човек. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  по  това  предложение?  –  Заповядайте,  госпожо 

Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  аз  съм  съгласна  с 

предложението на колегата Матева, обаче имам друго предложение: 
да  се  изготви  нов  предварителен  проект  за  бюджет,  съобразен  с 
нейното  предложение,  и  оптимизиран  най-много  до  сумата  от 
35 000 лв.  Защото  виждам,  че  оптималният  бюджет,  който  беше 
предложен,  е  65 715 лв.,  който считам,  че  е  неоправдано висок и 
считам, че администрацията следва да се включи в определения от 
нас  бюджет,  а  не  ние  да  поемаме  разходи  докато  най-накрая 
разберем колко ще ни струва мероприятието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожо  Бойкинова,  аз  се  присъединявам  към  вас,  че  на 

базата на получената информация, трябва да се изработи един по-
детайлен  бюджет.  Ние  успяхме  в  оперативен  порядък  това  да  го 

46



проговорим и когато този бюджет е готов, тогава ние ще говорим по 
конкретните му параметри. Но днес ми се иска да вземем още едно 
решение,  а  именно  за  професионално  подпомагане  на  ЦИК  при 
организацията на тази среща. 

Моля  госпожо  Матева,  да  го  докладвате  още  веднъж. 
(Реплики.) 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното 
предложение от госпожа Матева за писмото и съдържанието. 

Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  16  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Стоева-Сидерова), против – 1 (Мария Бойкинова).  

Предложението се приема. 
Продължете. 
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че преди почивката 

ви  докладвах  оферта,  поискана  от  нас,  във  връзка  с  докладна  на 
директора на  Дирекция „Администрация“,  докладвана от  колегата 
Мусорлиева  на предходно заседание, от фирма „Меркурий 97“, от 
която  сме  поискали  оферта  да  осъществи  подпомагане  на 
организацията на това събитие. Запознахте се с офертата, така че…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Моля 
да се запознаете с офертата. 

Предложението на госпожа Бойкинова аз го приех като нещо 
консенсусно, т.е. че трябва да се изготви един бюджет на базата на 
новата  информация  и  той  да  се  знае.  Госпожа  Бойкинова  има  и 
предложение за конкретен таван на този бюджет. 

По този въпрос имате да се изкажете? – Заповядайте. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  във  връзка  с  предложението  на 

колегата  Бойкинова.  Аз казах при предходния ми доклад,  че този 
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проектобюджет, който е изготвен и е качен във вътрешната мрежа, е 
на база максимално поискани възможности и цени от хотелите. 

Както  стана  ясно  при  работното  обсъждане  и  особено  ако 
наемем  тази  фирма  да  подпомага,  доста  от  нещата,  които  са 
оферирани от хотелите, няма да им бъдат възложени, тъй като ще 
бъдат извършени от тази фирма или от специално наета, например за 
трансфера, фирма с по-ниски цени. Така че смятам, че би следвало, 
ако преценим, да възложим допълнително да бъде направен бюджет 
с храненията, защото от единия от хотелите имам информация, че 
може да се ангажира храна сутрин, обед и вечер на блок маса, на 
която да се хранят участниците, така че цените ще бъдат доста по-
ниски. Но затова трябва да се влезе в конкретни преговори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване… Има процедура 

преди това – заповядайте. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  предлагам  да  отложим 

разискванията  по  въпроса  с  тавана  на  бюджета,  докато  не  се 
запознаем  с  конкретни  цифри  и  предложения.  Иначе  в  момента 
определяме таван абсолютно…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  такова 
предложение за отлагане, първо ще го подложа на гласуване. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Понеже колегата  Владимир Пенев 

направи предложението си и част от изказване, аз имам реплика. 
Мисля,  че  всеки  един  от  нас  може  да  прецени  с  оглед 

офертите, които имаме и конкретни хранодни. И с оглед това, което 
и  колегата  Матева  няколко  пъти  докладва,  че  първоначалният 
проект на бюджета е при най-завишена цена. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Това беше реплика към господин Пенев. Още реплики към 

господин Пенев има ли? – Има още две реплики. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз не съм искала да поставя 

условие и да определим днес таван. Исках да има проектобюджет с 
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таван  35 000  лв.,  който  да  бъде  примерен,  за  сравнение  с  другия 
бюджет, който ще бъде изготвен без да има таван. В никакъв случай 
не определям таван. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Разбрахме. Това 
е реплика към вас, господин Пенев. Имате право на дуплика и след 
това по начина на водене. Няма да се възползвате от дупликата. 

Моля, по начина на водене. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Уважаема госпожо председател,  моля 

да  подложите  първо  на  гласуване  предложението,  направено  от 
Мария Бойкинова, тъй като вие пропуснахте да подложите същото 
на  гласуване,  когато  му  беше  времето.  Тоест,  дадохте  думата  на 
госпожа Матева преди да подложите на гласуване предложението на 
Бойкинова, което доведе – това отлагане за по-късно гласуване на 
предложението на Бойкинова, до направената реплика от господин 
Пенев. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Тъй 
като това е по начина на водене, не приемам тази забележка. Моля 
да  ми  посочите  конкретния  член  в  нашия  Правилник,  който  ме 
задължава да направя това, което вие твърдите, че трябва да направя. 

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Аз  мисля,  че  предложенията  се 
подлагат на гласуване след като са направени. Не се дават три други 
точки  да  се  изкажат  и  да  направят  предложения  и  след  това  да 
направите…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги,  съобразно нашия Правилник,  когато има 

направени предложения, първото предложение, което се подлага на 
гласуване,  е  предложението  за  отлагане.  Преди  обаче  да  започне 
гласуването, питам има ли още някой, който желае да се изкаже?  - 
Не виждам. Закривам разискванията.  Колеги, след като се закрият 
разискванията, се подлага на гласуване. 

Първият въпрос, който трябва да се реши, е по отношение на 
бюджета. По отношение на бюджета има конкретно предложение – 
предложение за отлагане. 
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Колеги,  по нашия Правилник първо подлагам на гласуване 
предложението за отлагане с мотивите на господин Пенев. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 8 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,  Севинч  
Солакова),  против –  9  (Георги Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан  
Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова).  

Колеги,  това  предложение  не  постигна  необходимото 
мнозинство. 

Подлагам  на  гласуване  направеното  от  госпожа  Бойкинова 
предложение.  Госпожо  Бойкинова,  не  записах  размера,  но  е 
протоколиран, така че подлагам на гласуване. 

Режим на гласуване. 
Гласували  17  членове  на  ЦИК:  за  –  7  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Кристина  
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Румен Цачев),  против – 10 
(Александър  Андреев,  Владимир  Пенев, Ерхан  Чаушев,  Иванка  
Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Мария  
Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова.)  

Колеги,  отрицателен  вот.  Не  мога  да  предположа  какъв  е 
таванът след като не съм информирана по всички въпроси, свързани 
с този бюджет. Ето, днес се получи допълнителна информация, така 
че бих искала да имам пълната информация преди да мисля за таван. 
Но мисля за тавани. (Шум и реплики.) 

И има още едно предложение на госпожа Матева.  Давам й 
думата. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, за трети път докладвам оферта, 
постъпила от фирма „Меркурий 97“ във връзка с подпомагането на 
организацията  на  това  заседание.  Във  вътрешната  мрежа  е, 
запознахте, обсъдихме я. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване приемането на тази оферта. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица 
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),  
против  –  6  (Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  
Йорданка  Ганчева,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова).  

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, гласувах против, защото ние 

избрахме фирма да организира събитието без да имаме бюджет – 
имаме само оптимален бюджет от 70 000 лв.  Ние нямаме никаква 
яснота  какво  организираме.  Получаваме  информация  лъжичка  по 
лъжичка и в крайна сметка аз считам, че сме в абсолютно нарушение 
на нашите финансови правила. Преди да знаем ориентировъчния ни 
бюджет, ние вече наехме фирма, която да ни свърши работата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Втори отрицателен вот на господин Баханов. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах против, тъй 

като считам, че би следвало с оглед на досегашната практика да се 
пуснат оферти до три фирми,  а  не до една – да  определяме една 
фирма,  а  до  три  фирми,  които  да  представят  своята  оферта. 
Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте. 
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Моля  ви  да  прегласуваме  това 

предложение  и  ще  ви  обясня  защо.  Казахме  веднъж,  че  поемаме 
организацията  на  22  човека  –  Секретариатът  на  Бюрото  с  тези 
четирима човека, които идват заради часовата разлика от осем часа. 
Това са хора от цял свят,  които всички вече знаят,  че България е 
поканила  Изпълнителното  бюро.  Съобразихме  се.  Влязохме  в 
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параметрите, които Централната избирателна комисия единодушно 
реши. 

Не е възможно един човек от администрацията да отиде да 
преговаря… (Реплики.)  Ще ви моля да ме изслушате. 

Не  е  възможно.  Един  човек  от  администрацията  не  е  в 
състояние да обслужи цялото това събитие.  И още нещо имам да 
кажа, аз се въздържах да говоря. 

Няма  събитие,  няма  такова,  което  точно  да  знае  –  точно 
предварително  да  знае  бюджета.  Той  може  да  е  по-малък  от 
предвиденото,  може и да е по-голям. По същия начин пак казвам 
ориентировъчен бюджет има и той ще бъде още повече намален след 
като фирмата,  която предлагам отново да  бъде  гласувана и която 
проведе  фактически  с  помощ  на  нашата  администрация  цялото 
събитие за АСЕЕЕО, бъде наета и тя ще договори минималните цени 
и  разбира  се  ще  вземем  най-минималната  цена  на  възможните 
хотели. 

Искам само да кажа, че остават само 20 дена и няма факир, 
който може да запази тези до 30 или до 25 стаи в който и да е хотел в 
София. Не можем да закараме хората в Драгалевци. 

Затова  моля  да  се  подложи  на  гласуване  отново  това 
предложение за фирмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 
подробната мотивация. 

Заповядайте, господин Баханов. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Предлагам,  ако  ще  се  прави 

прегласуване,  да  се  направи  в  същия  състав,  който  беше  в 
предходното  гласуване.  Ако не  се  приеме  това  мое  предложение, 
предлагам да се изпрати до три фирми, които се занимават с такава 
дейност – да представят оферти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Ганчева. (Реплики.) 

Колеги, в момента има процедура по прегласуване и някакви 
други процедури. 
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Дала съм думата за процедура на госпожа Ганчева,  защото 
при прегласуване директно се минава към прегласуването. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз имам една реплика към 
госпожа  Мусорлиева  с  оглед  изказването,  което  направи,  за 
обосноваване на прегласуване. 

Много  моля,  госпожо  Мусорлиева,  да  не  се  опитвате  да 
обединявате  причините,  поради  което  се  постигна  решение  за 
отхвърляне  на  предложението,  защото  аз  лично  не  съм  казала 
отрицателен вот и моите мотиви да гласувам против не бяха това, 
което вие синтезирахте в обосновката на прегласуването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Приемам, 
госпожо Ганчева.

Тъй  като  имаше  изказване  и  процедура,  имате  право  на 
реплика… 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не, няма да ползвам. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Няма да ползвате 

дуплика, добре. 
Още  една  реплика  преди  дуплика.  Дайте  реплика  към 

госпожа Мусорлиева. 
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  По  повод  мотивацията  за  прегласуване 

минахме в не знам какви процедури. Аз гласувах „за“ тази фирма да 
подпомогне работата. Но мотивите, че имаме бюджет видите ли, ама 
тоя бюджет бил усреднен, а не максимален или какъвто и да е, ама 
щял да бъде намален… Това бюджет ли е тогава? След като е ясно, 
че ще бъде намален, пък голям или малък… (Реплики.) 

Да,  по  повод  мотивите  за  прегласуването,  въпреки  че  пак 
казвам, че аз гласувах за тази фирма.  (Реплики.) Няма, ама то така 
започна. 

Стана ли ясно като се спрягат най-различни цифри тука, ние 
минаваме ли по правилата на ЗОП за обществена поръчка, защото 
това  е  една  комплексна  услуга  и  в  крайна  сметка  имаме  ли 
становище  при  определен  праг…  (Реплики.) Имаме  отделни 
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позиции, да, но те всичките са в комплексна услуга, включително и 
услугата, която ще извърши „Меркурий 97“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  това  бяха  две  реплики  към  госпожа 

Мусорлиева по отношение на нейното изказване. Тя няма да ползва 
дуплика. Постъпи процедурно предложение за прегласуване. 

Колеги,  подлагам  отново  на  гласуване  приемането  на 
офертата на фирма „Меркурий 97“. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 
5  (Георги Баханов,  Ивайло Ивков,  Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман).  

Предложението се приема. 
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 

обсъжданията  до  момента,  само  искам  да  припомня,  че  на 
20 декември 2018 г., когато взехме решението да бъдем домакин, в 
залата  сме  били  17  членове  на  ЦИК,  като  решението  е  взето 
единодушно. Не разбирам позициите на определени колеги, които 
заради  личностни  отношения  желаят  Централната  избирателна 
комисия  на  България  в  ситуация,  в  която  вече  сме  поканили 
участниците  да  организираме  това  заседание,  да  се  поставим  в 
невъзможност да изпълним поетите ангажименти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Бойкинова. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  ситуацията,  в  която  сме 
поставени, е че още на 20 декември 2018 г. или в началото на януари 
–  преди  ние  да  вземем  решение  дали  да  бъдем  домакин,  ние 
трябваше да имаме представа за проектобюджета. Аз ви питам вие 
тука,  ако на  20 декември вие  имахте  такъв  бюджет  за  70 000  лв. 
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плюс  фирма  3000  лв.,  питам  ви  тука  открито:  вие  щяхте  ли  да 
гласувате „за“ да бъдем домакин? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Има  ли  други  изказвания  по  тази  точка?  –  Заповядайте, 

госпожо Мусорлиева. 
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Реплика към госпожа Бойкинова: 

да не ми се прави наистина на тиха вода ненапита… (Реплики.) Това 
е  изказване,  какво  е…  Защото  целта  й  е  абсолютно  лична  и 
всъщност буквално, буквално отива в излагане не само на ЦИК, а 
вече  на  България  след  онова  гласуване.  Всички  аргументи,  които 
изтъква, са личностни и всички знаем за какво са, което е смешно и 
изключително… (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Преминаваме 
към точка трета от дневния ред: 

3. Разни. 
Много ви моля, госпожо Нейкова, в много телеграфен стил, 

за да можем да приключим. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  по  повод  преписка  с  вх. 

№ ЦИК-00-724  от  19  ноември  2018  г.  и  във  връзка  с  евентуална 
възможност  Централната  избирателна  комисия  да  е  включена  в 
допустимите кандидати като бенефициент по Оперативна програма 
„Добро управление“, и в резултат на проведения разговор с госпожа 
Стоянова  от  Дирекция  „Добро  управление“,  ви  предлагам  да  ме 
упълномощите да проведа разговор със съответните представители 
от  Държавна агенция „Електронно управление“, които предстои да 
актуализират  Пътната  карта  за  изпълнение  на  стратегията  за 
развитие на електронното управление. Да ги поканя на среща във 
вторник след обяд или когато има възможност,  за  да ни разяснят 
какво  трябва  да  направи  ЦИК,  за  да  се  включи  като  възможен 
бенефициент. 

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

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

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, закривам днешното заседание на Централната избирателна 
комисия. 

Свиквам следващото  заседание  на  комисията  на  29  януари 
2019 г., вторник, в 10,30 ч.  

Желая ви прекрасен следобед! 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 15,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева 
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