
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 709

  

На 12 февруари 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно провеждане на Седмото заседание на ИБ 

на A-WEB.

Докладва: Камелия Нейкова

2. Доклад  относно  искане  за  предоставяне  на  достъп  до 

обществена информация.

Докладва: Мария Бойкинова

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.

Докладват: Иванка Грозева, Ерхан Чаушев

4. Доклади по писма.

Докладват: Камелия Нейкова, Таня Цанева,

Румен Цачев, Владимир Пенев, Румяна Сидерова,

Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Мартин Райков

4а. Доклади относно криптотул и изборна мрежа.

Докладва: Йорданка Ганчева

5. Доклад  относно  обществена  поръчка  за  таксиметрови 

услуги.

Докладва: Владимир Пенев

6. Разни.



Докладват: Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Ерхан Чаушев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 

Севинч  Солакова,  Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка 

Грозева, Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, 

Румяна Сидерова Таня Цанева и Цветозар Томов.    

ОТСЪСТВАХА:  Александър  Андреев,  Емануил  Христов  и 

Росица Матева.

Заседанието  бе  открито  в  11,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията и госпожа 

Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 

колеги!  В  залата  сме  19  членове  на  Централната  избирателна 

комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 

заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:

1. Доклад  относно  провеждане  на  Седмото  заседание на 

Изпълнителното  бюро  на  Световната  асоциация  на  органите  за 

управление на избори. Докладчик – госпожа Нейкова. 

2. Доклад  относно  искане  за  предоставяне  на  достъп  до 

обществена информация. Докладчик – госпожа Бойкинова.

3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. Докладчик – госпожа Грозева.

4. Доклади  по  писма  с  докладчици:  госпожа Нейкова, 

госпожа Нейкова, госпожа Цанева, господин Цачев, господин Пенев, 

госпожа Сидерова, госпожа Ганчева, госпожа Солакова.
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5. Доклад  относно  обществена  поръчка за  таксиметрови 

услуги. Докладчик – господин Пенев.

6.  Разни  с  докладчици:  госпожа Стефанова и  госпожа 

Бойкинова.

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение н 

така предложения ни проект на дневен ред? Заповядайте,  госпожо 

Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

имам преписки, които касаят криптирания обмен, преписки, които 

касаят европейската национална изборна мрежа. Също така и писмо 

от чужбина. Аз съм се включила в доклади по писма, но по ваша 

преценка, ако прецените, че трябва да са като отделни точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, може би 

да изнесем тази точка като точка 4а – доклади относно криптотул и 

изборна мрежа.

Други предложения? Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, ако 

прецените, да се включи нова точка – доклади по писма до МВР и 

прокуратури,  ако не,  да мине към точка доклади по писма.  Имам 

отговор на писмо на прокуратури с прилагане на документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Баханов, ще ви включа в доклади по писма.

Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В изплащане на възнаграждения и в точка 

Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Чаушев.

Господин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Моля да ме включите в писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Райков.

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

дневен ред.

Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  20 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня  

Цанева).

Колеги, дневният ред е приет.

Преди  да  преминем  към  точка  първа  бих  искала  да  ви 

информирам,  че  по  обективни  причини  от  днешното  заседание 

отсъстват господин Христов, господин Андреев и госпожа Матева.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа.  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.

Точка 1.  Доклад относно провеждане на Седмото заседание 

на ИБ на A-WEB.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги,  материалите, 

които ще ви докладвам днес по повод заседанието на  A-WEB, са в 

папка с такова наименование. Но преди да премине към докладване 

на  писмата,  които  почти  всички  са  свързани  с  актуализиране  на 

списъка  с  участниците  и  организационни  въпроси,  в  смисъл, 

предоставяне на информация за полети, логистична информация и 

подобни, първо ще ви предложа проект на две писма. Едното е до 

НСО, а другото е до болница „Лозенец”, така както бяхме направили 

на  конференцията  в  края  на  2017  г. на  АСЕЕЕО.  Само  да  ги 

уведомим за предстоящото събитие.

Писмото  до  Националната  служба  за  охрана  е  с  проектен 

номер 13573. То е само за уведомяване, без да изискваме от тяхна 

страна  някакви  действия.  А  писмото  до  болница  „Лозенец”  е  с 

№ 13578. Уведомяваме ги, че информацията я предоставяме само в 

случай, че е необходимо осигуряване на медицинско обслужване.
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Предлагам  ви  да  подложите  на  гласуване  изпращането  на 

тези две писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  1 

(Мария Бойкинова).

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващият въпрос, по който 

е  необходимо  да  вземем  решение,  е  да  предложим  на  госпожа 

Стефка  Александрова  от  протокола  на  Народното  събрание  да 

сключим договор с нея за оказване на съдействие, да ни подпомага 

съобразно  програмата,  която  ще  бъде  във  финален  вариант  най-

вероятно  на  следващо  заседание.  Имам  информация  от  госпожа 

Манолова,  че  е  провела  предварителен  разговор  с  госпожа 

Александрова,  която  е  изразила  принципно  съгласие  да  ни 

подпомага,  но  за  целта  е  необходимо  да  изпратим  писмо  до 

Народното събрание, тъй като тя е техен служител.

Предлагам ви да приемем протоколно решение за изпращане 

на такова писмо за ангажирането на госпожа Александрова за дните, 

в които ще бъде проведено заседанието на Изпълнителното бюро на 

A-WEB.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  

5



Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  1 

(Мартин Райков).

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  следващата  тема  е, 

доколкото  си  спомням  в  предходни  заседания  колегата  Матева 

докладва и имаме такова решение във връзка с официалната вечеря 

на  21  февруари  да  има  и  кратка  културна  програма.  Госпожа 

Розалина  Николова,  която  сме  ангажирали  за  това  мероприятие, 

изпрати по електронната поща информация, че са свободни за тази 

дата Тримата тенори и за кратка фолклорна програма – три двойки 

фолклорно танцово изпълнение около половин час.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Не  съм  против  предложенията, 

които  ни  дават  от  фирмата  съконтрагент,  но  предлагам,  с  оглед 

висотата на събитието и това, че в крайна сметка с програмата целим 

да представим Република България, да се обмисли вариант, в който 

да  се  поканят  на  това  мероприятие  български  деца,  които  играят 

фолклорни танци.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с предложението, 

което ви направих преди малко за програмата на 21 февруари по 

време на официалната вечеря, ви предлагам за фолклорна програма 

да одобрим разход до 1000 лв., не повече от тази сума, и за участие 

на Тримата тенори до 2500 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, ще подложа на гласуване поотделно двете предложения.

Първо  подлагам  на  гласуване  кратка  фолклорна  програма, 

включително и с възможността да проучим и да привлечем деца.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  14 (Владимир  Пенев,  

Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  

Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  

Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  1 (Мария 

Бойкинова).
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, сега подлагам на гласуване и Тримата тенори до тази 

стойност, която посочи госпожа Нейкова.

Гласували  15  членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Владимир  Пенев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  

Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  4 

(Георги  Баханов,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  

Цачев).

Благодаря. Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  гласувах  против  не  само 

защото цената е много висока – 2500 лева, но считам, че имиджът на 

ЦИК  не  се  изразява  в  пеенето  на  Тримата  тенори.  Считам,  че 

Централната  избирателна  комисия  може  да  гради  имидж с  други 

действия.  От  месец  първа  точка  от  дневния  ред  на  Централната 

избирателна  комисия  е  организацията  на  това  събитие.  До  ден-

днешен  аз  още  не  знам  Централната  избирателна  комисия  какво 

мнение  ще  представи  на  това  заседание.  Ние  разисквали  ли  сме 

дневния ред, какво ще ни е становището по промяната на устава на 

тази организация.  От един месец ние се занимаваме само с  визи, 

попълване на списък, ядене,  пиене и културни програми. Аз само 

това разбрах от това заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Моля, 

продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващият въпрос, който е 

свързан  с  това  мероприятие  –  в  папката  „A-WEB”  виждате  един 

файл, който се нарича „Предварителен бюджет изхранване”. Моля 

да се запознаете с него. Тази изготвена предварителна информация 

включва  стойността  на  храната  за  цялото  мероприятие  от  18  до 

21 февруари  включително.  Някои  от  участниците  пристигат  на 

17 февруари  вечерта,  но  тогава  не  е  предвидена  вечеря  предвид 

късния час на пристигане и организацията на изхранването на 17-ти 

вечерта си е за сметка на самите участници.
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За дата 20 и 21 февруари, където виждате броя участници, тук 

са  записани  по  двама  представители  от  Централната  избирателна 

комисия, защото за 20 февруари, госпожо председател, мисля, че вие 

имахте някакво предложение за така наречената откриваща вечеря 

заедно с ръководството на ЦИК да присъстват евентуално колеги с 

добро  владеене  на  езици.  Или  и  други  колеги,  които  желаят  да 

присъстват,  но  досега  никой  не  е  изявил  желание.  За  21-ви  за 

официалната  вечеря  са  записани  само  двама,  защото  няма 

информация  какъв  ще  е  броят  на  колегите  от  Централната 

избирателна комисия, които ще присъстват на официалната вечеря. 

Списъкът, който върви, все още е почти непопълнен.

Колеги,  предлагам  ви,  след  като  сте  се  запознали  с 

предварителния бюджет за изхранване на участниците, да одобрим 

така  представения  бюджет,  който  да  бъде  увеличен  евентуално  с 

разходи,  които  ще  бъдат  направени  за  членове  на  Централната 

избирателна комисия, които ще присъстват на вечерите на 20 и 21 

февруари.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,   Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  против  –  2 (Георги 

Баханов, Мария Бойкинова).

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  не  знам  дали  са  качени 

материалите, които ще бъдат предоставени по време на заседанието, 

а  именно  банер,  химикалка,  баджове,  табелки  с  имената  на 

участниците.  Ние  имаме  протоколно  решение  за  изработване  на 

такива  материали,  но  трябва  да  одобрим  тяхната  визия,  която 

госпожа Манолова трябва да е публикувала във вътрешната мрежа.

8



Колеги, в тази папка има една друга папка, която се нарича 

„За  одобрение”.  В  папката  вариантите  на  банер  са  два,  те  са 

изработени  от  госпожа  Николова  и  тя  в  мейла  е  посочила,  че 

предлага евентуално да помислим дали датата да не бъде само „21”, 

а не „21-22”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване утвърждаването на тази визия.

Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Мария Бойкинова).

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознайте се с Приложение 

№  1  към  Договор  №  3.  Това  е  приложението,  което  съгласно 

договора с „Гранд Хотел София” допълнително трябва да се одобри, 

защото към момента на сключването на договора, все още не бяха 

ясни  параметрите  на  заседанието  откъм  логистика  –  зали, 

помещения,  за  колко  души,  кафе-паузи.  Виждате  на  последната 

страница  общия  разход  за  всички  тези  описани  в  приложението 

дейности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам  на  гласуване  одобряването  на  Приложение  №  1  към 

договора.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,  

Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 3 

(Георги Баханов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова).

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви,  че  са 

постъпили писма с вх. № ЦИК-07-198/57 от 7 февруари 2019 г. до вх. 

№ ЦИК-07-198/95 от 12 февруари 2019 г., включително и преводите 
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по тях се съдържат в поредицата от тези входящи номера. Всички 

тези писма са публикувани в папката „A-WEB” и ви ги докладвам за 

сведение.  Те  са  свързани  с  информация,  предоставена  от 

Секретариата на A-WEB и участниците в заседанието, на което ще 

бъдем  домакини,  и  са  свързани  с  логистиката,  колко  души  ще 

присъстват, кога пристигат, разписание на полетите и друга подобна 

информация.

Докладвам ви ги за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги,  ще  ми  позволите  ли  тези  преписки  от  организационен 

характер,  като ще моля да бъдат публикувани в тази папка,  за да 

можем  да  се  запознаваме,  но  директно  да  ги  процедираме  към 

Цветомира Жекова и тя да организира. Да не минават всеки път през 

зала, просто да се публикуват в мрежата.

Благодаря.

Изчерпихме  точка  първа.  Продължаваме  с  точка  втора. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

Точка 2.  Доклад относно искане за предоставяне на достъп 

до обществена информация.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви заявление за 

достъп до обществена информация, в моя папка е, с вх. № НС-29-1 

от  1  февруари  2019  г.  от  Цветозара  Петкова  Петкова.  Със 

заявлението  иска  от  Централната  избирателна  комисия  да 

предоставим информация относно това дали въз основа на Решение 

№ 4634-НС от 17 март 2017 г.,  с  което Централната  избирателна 

комисия  е  установила  нарушение  на  чл.  183,  ал.  2  от  Изборния 

кодекс,  от  страна  на  Георги  Василев  Тучев,  Васил  Христовков 

Меретев и Свилена Стефанова Симеонова като управители на ЕОД 

„Готмарат”  е  съставен  акт  от  председателя  на  Централната 

избирателна  комисия  за  установяване  на  административно 

нарушение.
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Подготвила съм ви проект на решение, който също е в моята 

папка. Установих, че всъщност Решение № 4634, което тя цитира, 

касае  регистрация на партия, но все пак от данните от заявлението 

установих,  че  се  касае  за  Решение  №  4534,  тоест  една  цифра  е 

сбъркана.  С  това  решение  всъщност  Централната  избирателна 

комисия е съставила три акта: № 15, 16 и 17 от 18 март 2017 г. Три 

акта са,  защото са срещу всеки управител поотделно. Актовете са 

връчени и изпратени на областния управител на област Пловдив и 

съответно  в  заявлението  е  посочено,  че  искат  информацията  на 

електронната форма.

Предлагам ви да предоставим информацията и да изпратим 

решението по имейл адреса,  който ни е посочен в заявлението за 

достъп до обществена информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

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

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Кристина Стефанова, Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  

против – 1 (Георги Баханов).

Благодаря. Колеги, това е Решение № 5162-НС.

Продължете, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  още  едно 

заявление  по  Закона  за  достъп  до  обществена  информация  за 

сведение.  Защото  то  е  адресирано  до  директора  на  Областна 

дирекция – Варна, с копие до директора на Здравна каса – Варна, и с 

копие  до  Централната  избирателна  комисия.  Заявлението  е  от 

господин Николай Василев Цветков. Докладвам ви го за сведение, в 

моята папка е, може да се запознаете.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Бойкинова.
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Колеги,  продължаваме  с  точка  трета  –  Доклади  относно 

искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. Първи докладчик 

е госпожа Грозева. Заповядайте.

Точка  3.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Благодаря  ви,  госпожо  председател. 

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  постъпило  искане,  входирано  в 

Централната избирателна комисия с вх. № МИ-27-11 от 6 февруари 

2019 г. Искането е от Общинската избирателна комисия – Самоков, 

за изплащане на възнаграждение за проведено едно заседание и две 

дежурства. 

Заседанието,  колеги,  е  проведено  на  14  януари  2019  г.  На 

него са присъствали заместник-председател,  секретар и 6 членове. 

На  въпросното  заседание  колегите  са  взели  решение,  с  което  са 

констатирали  предсрочното  прекратяване  пълномощията  на 

общински съветник поради това, че същият е починал, и са обявили 

следващия за избран.

Дежурствата са проведени от заместник-председателя и един 

член  на  15  януари  във  връзка  с  изготвяне  на  уведомление  до 

Общинския съвет – Самоков, както и изготвяне на удостоверение на 

новообявения съветник.

Предлагам ви да одобрим изплащането на едно заседание и 

две дежурства, проведени на 15 януари от заместник-председател и 

член.

Налице е контролен лист, както и счетоводна справка, поради 

което ви предлагам да гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
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Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Цветозар  Томов,  Таня  Цанева);  

против – 1 (Румен Цачев).

Благодаря.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, това не е първото решение, в което 

ние гласуваме за изплащане на възнаграждение освен за проведено 

заседание и за дежурства, които го съпровождат. В случая две, става 

дума  за  това,  че  са  избрали  на  мястото  на  един,  друг  общински 

съветник и, видите ли, необходимо било още две дежурства с тази 

цел. Едното – след заседанието, за да му напишат удостоверението 

на  новия,  че  е  общински  съветник.  Трябва  на  другия  ден  да  се 

напише удостоверението. Другото, да се изготви писмо-уведомление 

от  заместник-председател  и  член.  Ами  те  нали  се  подписват  от 

председател и секретар тези уведомления, сигурно утре ще получим 

искане  и  за  председателя  и  секретаря,  че  са  участвали  в  трето 

дежурство.  Между  другото,  не  ми  стана  ясно  второто  дежурство 

всъщност за какво е било.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Грозева.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  дежурствата,  така 

както  ви  ги  докладвах,  са  проведени  на  15  януари  от  заместник-

председател  и  от  един  член.  Не  знам  дали  обърнахте  внимание, 

въпреки че изброих, колега Цачев, че на заседанието на 14 януари 

председателят  не  е  присъствал  и  заместник-председателят  е 

ръководил  заседанието.  Тоест  присъствали  са  заместник-

председател,  секретар  и  6  членове.  И  на  въпросното  дежурство 

двамата колеги са изготвили уведомлението до Общинския съвет за 

обявения нов общински съветник. Двете дежурства са проведени на 

15 януари.

Уважаеми колеги, за пълнота на доклада ви чета точно какво 

са  извършили  двамата  колеги  на  дежурството  си  на  15  януари. 

Изготвяне  на  уведомление  до  Общинския  съвет  –  Самоков,  че 

пълномощията  на  Стоимен  Стойков  Перфанов  като  общински 
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съветник  са  прекратени  поради  смърт  и  е  обявен  следващият 

общински  съветник  за  избран  –  Чавдар  Димитров  Йорданов. 

Изготвено е и удостоверение на новоизбрания съветник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик е господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  С   вх.  № МИ-27-10  от  1  февруари  от 

Общинската избирателна комисия – Сливен, сме получили искане за 

изплащане  на  възнаграждение  за  заседания  и  дежурства.  По 

преписката има контролен лист и счетоводна справка.

Започвам наред. На 4 януари 2019 г. колегите от Общинската 

избирателна комисия – Сливен, са провели заседание, на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

8  членове.  На  това  заседание  предсрочно  са  прекратили 

пълномощията  на  общински  съветник  и  съответно  са  обявили  за 

избран класирания на следващото място от съответната партия.

На основание чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс аз предлагам 

това изплащане на възнаграждения да им се одобри.

Иска  се  и  изплащане  на  възнаграждение  за  дежурство, 

проведено на 3 януари 2019 г. от председател и член, на което са 

подготвили  документите  за  проведеното  заседание  на  4  януари. 

Поради което аз на основание наше Решение № 2901 от 5 ноември 

2015 г., т. 12, б. „а”, предлагам искането да се уважи и да се изплати 

съответното дежурство на председател и член.

На 14 януари 2019 г. се иска заплащане на възнаграждение за 

изготвяне на удостоверение на новообявения общински съветник и 

изготвяне на придружително писмо до председателя на Общинския 

съвет – Сливен, и съответно архивиране на информацията във връзка 

с проведеното заседание.

Предлагам  на  основание  т.  12,  б.  „г”,  да  одобрим  и  това 

дежурство на 14-ти, на което са присъствали председател, секретар и 

член.

На  31  януари  2019  г.  се  иска  изплащане  на  дежурство  за 

участие в сесията на Общинския съвет – Сливен, съответно връчване 
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и  обявяване  на  новоизбрания  съветник  и  комплектуване  на 

исканията за изплащане на възнагражденията и изпращане цялостна 

справка за проведени заседания и дежурства за м. януари 2019 г.

Тъй като са участвали в сесията, аз предлагам на основание т. 

12, б. „г”, предлагам да одобрим и това дежурство на председател и 

секретар.

Претендира се и още едно дежурство на – обърнете внимание 

на датата, колеги, на 4 януари 2019 г., на която дата е проведено и 

въпросното  заседание.  Иска  се  и  допълнително  дежурство  за 

председател  и  секретар  за  изготвяне  на  документацията, 

протоколите, решенията и т.н. Предлагам дежурството на 4 януари 

2019 г. да не се уважи, това е част от работата и на председателя, и 

на  секретаря.  Впрочем  не  е  упоменато  такова  дежурство  в  наше 

Решение № 2901. И като косвен аргумент, то затова председателят и 

секретарят  получават  по-голямо  възнаграждение  за  оформяне  на 

документацията на заседанията на общинската избирателна комисия. 

Впрочем това е и мнението на нашите финансови контрольори – че 

не одобряват дежурство на 4 януари 2019 г.

Това е ситуацията по тази преписка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  направеното  предложение  без 

дежурството на 4 януари.

Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева,  Камелия 

Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  

Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  

Солакова, Таня Цанева); против – 1 (Румен Цачев).

Благодаря. Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  гласувах  против,  защото  съм 

против  изплащане  на  възнаграждение  и  за  дежурството,  което  е 

дадено след провеждане на заседанието, на другия ден, за изготвяне 

на удостоверението и за архивиране на книжата.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  с  това  изчерпихме  трета  точка  от  дневния  ред, 

преминаваме  към  точка  четвърта  –  Доклади  по  писма.  Първи 

докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте.

Точка 4. Доклади по писма.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

писмо  с  вх.  №  ЦИК-02-12  от  8  февруари  2019  г.,  което  е 

разпределено  на  колегата  Матева  и  на  госпожа  Солакова.  Това  е 

изпратено може би за сведение до ЦИК, тъй като е адресирано до 

председателя  на  Народното  събрание  и  е  препратено  в  ЦИК. 

Свързано е с евентуална демонстрация на машини за гласуване от 

сдружение  „Български  машини  за  гласуване”.  Писмото  е  от 

господин Александър Чобанов. Докладвам ви го за сведение.

Докладвам  ви  писмо  с  вх.  № ЦИК-00-238  от  11  февруари 

2019 г.  то „Информационно обслужване”.  Писмото е в отговор на 

наш изх. № ЦИК-03-2 от 8 февруари 2019 г. във връзка с достъпа до 

данните  в  Национален  регистър  „Население”,  поддържат  от  ГД 

„ГРАО”.  Припомням  ви,  че  ние  изпратихме  писмо  до  господин 

Томислав Дончев, до госпожа Петя Аврамова, до господин Филипов 

и  до  господин  Гетов.  От  „Информационно  обслужване”  ни 

уведомяват,  че  господин  Филипов  и  господин  Станев  имат 

готовност за участие в среща в ЦИК и кабинета на вицепремиера 

Томислав Дончев. Докладвам ви го за сведение.

С вх. № ЦИК-09-23 от 11 февруари 2019 г. докладна записка 

от  госпожа  Манолова.  Ще  ви  помоля  да  се  запознаете  с  тази 

докладна  записка  относно  провеждане  на  общо  събрание  за 

утвърждаване на средства за фонд СБКО. С тази докладна записка 

ни информират за текстовете на Постановление 344 от 21 декември 

за  изпълнение  на  държавния  бюджет,  в  който  е  предвидено  тези 

разходи  за  фонд СБКО  да  се  определят  в  размер  но  3  на  сто  от 

утвърдените разходи за основни заплати на лицата.
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Към  докладната  е  приложена  справка  относно  плановите 

разходи за основни заплати в Централната избирателна комисия и 

прогнозния  размер  на  средствата  за  социално-битово  и  културно 

обслужване, като той е изчислен в размер на 3 на сто от плановия 

размер  за  основни заплати.  Приложено е  и  извлечение  от  самото 

постановление, конкретно чл. 37, който се отнася към този въпрос.

Предлагам  ви  преди  провеждане  на  общото  събрание  да 

вземем решение, с което средствата за социално-битово и културно 

обслужване на персонала да бъдат определени в размер 3 на сто от 

утвърдените разходи за основни заплати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.

Гласували 15 членове на ЦИК: 15 (Бойчо Арнаудов, Владимир 

Пенев, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя 

Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 

Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Моля, продължете, госпожо Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-198-79 от 8 

февруари 2019 г. и превод с вх. № ЦИК-07-198/86 от 11 февруари 

2019 г. сме получили проект за изменение на Хартата на A-WEB и 

заседание на Специалния комитет и заседанието на Изпълнителното 

бюро, което ще се проведе на 21 февруари в София.

От съдържанието на писмото става ясно, че има предложения 

от  Избирателната  комисия  на  Индия.  Предлагат  допълнителни 

промени,  свързани  с  чл.  15,  т.  4,  относно  начина  на  вземане  на 

решения и чл. 18, т. 5, роли на Генералния секретар. Този документ 

беше предоставен на госпожа Радославова от нашите юрисконсулти, 

която  в  предходни такива  случаи  се  е  занимавала  с  изготвяне  на 

отговори  и  предложения,  свързани  с  позицията  на  Централната 

избирателна комисия по направени предложения за промени. Тези 

два текста са напълно нови, досега не са разглеждани в Централната 

избирателна комисия.
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Предлагам ви или да ги разгледаме сега и да има позиция на 

Централната избирателна комисия дали сме съгласни с тях или не и 

тази  позиция  да  бъде  изразена  от  председателя  на  ЦИК  на 

заседанието  на  Изпълнителното  бюро,  или  да  го  отложим  за 

следващо заседание,  за  да  има  време  за  запознаване.  Следващото 

заседание  е в  четвъртък,  дотогава да  се  запознаете  с  направените 

предложения за изменение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Нейкова. Аз включително ще предложа и големия одитен 

доклад, който са изпратили и който е преведен на английски и на 

български. Другите документи, свързани със съдържателната част на 

това  заседание  и  Устава,  включително  и  нашите  становища, 

изразявани  досега,  да  бъдат  отделно  в  папка  за  следващото 

заседание, за да можем ние да ги разгледаме всички в цялост и да 

вземем нашето решение.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По  повод  финансовите  доклади, 

тъй като съм ги гледала всички години, откакто сме член на тази 

организация,  всъщност  от  създаването  й,  искам  само  да  кажа  на 

колегите  за  сведение,  че  всички  покани  на  бюра,  на  стари 

изпълнителни  бюра,  на  това  какво  се  е  случвало  в  определена 

държава обикновено се дават  като извлечение в докладите.  Което 

показва,  че  в  годините  напред  продължава  благодарността  и 

отчитането на нещата към съответните комисии, които, както нас в 

случая,  са  приели  Изпълнителното  бюро.  Просто  за  сведение  да 

знаете, защото нещата никога не са еднозначни или на един план, а 

са многопластови.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Имате ли още доклади, госпожо Нейкова? Заповядайте.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщам на доклад с вх. № 

ЕП-04-1-6/2  от  6  февруари  2019  г.,  което  колегата  Ганчева  е 

докладвала за сведение и запознаване на 7 февруари. Това писмо е 

от  посолството  в  Братислава  и  е  във  връзка  с  полученото  наше 
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писмо с № ЕП-04-01-1 от 10 януари относно предстоящите избори за 

членове на Европейския парламент. Писмото беше по повод питане 

конкретно за Испания, с което обръщахме внимание, че трябва да се 

разясни  на  българските  граждани,  че  ако  бъдат  включени  в 

избирателните  списъци  на  една  държава  членка  на  Европейския 

съюз, различна от България, ще бъдат изключени от избирателните 

списъци  в  България  и  няма  да  могат  да  гласуват  за  българска 

кандидатска листа.

Когато колегата Ганчева го е докладвала за сведение, аз съм 

била  извън  залата,  но  ви  информирам,  че  ден  преди  това  от 

посолството ми се обадиха с молба това наше писмо, преработено 

според тяхното разбиране, тъй като ще го публикуват като текст на 

фейсбук страницата на посолството, за да достигне до по-голям кръг 

от  хора,  и  ни  помолиха  да  го  погледнем,  за  да  не  би  да  не 

съответства на това, което искаме да се разпространи.

Аз имам готовност с една лека редакция, която е в смисъл, че 

в съобщението трябва безспорно да става ясно, че ако се включат в 

избирателните  списъци  на  Словашката  република  и  гласуват  за 

словашка кандидатска листа, ще бъдат изключени от избирателните 

списъци  в  България  и  няма  да  могат  да  гласуват  за  българска 

кандидатска листа. Ако искате, да изляза да кача проект на цялото 

съобщение,  за  да  го  видите  и  да  го  гласуваме  след  като  другите 

колеги си докладват писмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добре,  госпожо 

Нейкова. Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Цанева, за вашия доклад в тази точка от дневния ред.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК-07-26 от 

11 февруари 2019  г.  сме  получили  по  електронната  поща 

информация  от  Международния  институт  за  публична 

администрация,  с  която  ни  уведомяват,  че  един  от   техните 

програмни мениджъри е излязъл в пенсия. Ние по принцип с този 

институт не осъществяваме контакти, така че за сведение.

19



С  вх.  №  ЦИК-07-22  от  11  февруари  ми  е  разпределено 

електронното издание на Международния институт за мониторинг. 

Аз  вече  го  докладвах,  когато  дойде  точно  това издание  на  руски 

език, сега е на английски.

И  с  вх.  №  МИ-15-21  от  8  февруари  от  Общинската 

избирателна комисия – Невестино, област Кюстендил, ни изпращат 

протокол  и  решение  на  комисията  относно  прекратяване 

правомощията на общински съветник и обявяване на следващия от 

съответната листа. Докладвам за сведение. В това писмо няма искане 

за изплащане на възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Благодаря  ви, 

уважаема госпожо Цанева.

Заповядайте, господин Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Колеги,  с  писмо  вх.  №  ЕП-23-3  от 

7 февруари 2019 г. Комисията за противодействие на корупцията и 

за  отнемане  на  незаконно  придобитото  имущество  е  поискала  от 

Централната  избирателна  комисия  предоставяне  на  информация, 

тоест  заверено  копие  от  решение  на  ЦИК,  с  което  член  на 

Европейския  парламент  от  Република  България  е  избран  на 

изборите, произведени през 2014 г.

Предлагам да предоставим исканата информация, каквото е 

нашето задължение по закона. Има писмо, което е във вътрешната 

мрежа,  и  към  него  да  приложим  решението  за  обявяване  на 

избраните  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 

България. Само за информация да кажа, в писмото има допуснати 

технически  грешки,  които  ще  бъдат  отстранени  преди 

разпечатването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, 

режим на гласуване за изпращането на това писмо.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
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Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня  

Цанева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Мусорлиева.

Заповядайте, господин Пенев.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка  с  вх.  №  ЦИК-09-24  от  11  февруари  2019  г.  от  Милена 

Радославова,  юрисконсулт  в  дирекция  „Администрация”  в  ЦИК. 

Тази докладна записка касае необходимостта от осъществяване на 

обществена  поръчка  за  предоставяне  на  услуга  с  предмет 

„Предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната 

избирателна  комисия”.  Докладната  записка  е  публикувана  във 

вътрешната мрежа в моя папка заедно със справката за изплатени 

суми за стенографски услуги, която е изготвена. Както виждате от 

справката,  за  период от  една  година  от  настоящия момент назад, 

тоест за период от февруари 2018 г. до края на януари 2019 г. сумата, 

която е изплатена не предполага извършване на такава обществена 

поръчка, тъй като е под 30 хил. лева. Но е дадена и една справка за 

средствата, които са изплатени за периода от май 2016 г. до април 

2017  г.,  в  който  период  бяха  произведени  два  вида  избори  –  за 

президент  и  вицепрезидент  на  Републиката  ти  за  народни 

представители. От тази справка е видно, че сумата за този период е 

значително по-голяма, в пъти по-голяма, което е обяснимо предвид 

обема  на  работа,  която  се  извършва  в  активните  периоди  от 

стенографите  към  Централната  избирателна  комисия.  Това 

обосновава  и  необходимостта  от  извършване  на  обществена 

поръчка, тъй като, както знаете, колеги, през тази година предстоят 

също произвеждане на два вида избори – за членове на Европейския 

парламент и общите избори за общински съветници и кметове.

Предложението е процедурата да бъде открита процедура за 

сключване на  рамково споразумение.  Обосновката  за  избиране  на 

такава процедура е,  че при сключване на рамково споразумение е 

налице правна възможност за сключване на договори за извършване 
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на  тези  услуги  с  повече  от  един  изпълнител.  Както  знаете,  за 

осъществяване на тези услуги предвид спецификата на дейността на 

Централната избирателна комисия е необходимо обезпечаването с 

повече от един стенограф, особено в активния период, когато има и 

нормативно  изискване  за  сравнително  бързо,  в  кратък  срок 

публикуване на стенографския протокол.

Считам, че докладната записка е обоснована и предлагам да 

одобрим възлагането на изготвянето на документация за провеждане 

на  открита  процедура  за  сключване  на  рамково  споразумение  за 

предоставяне на услуга с предмет „Стенографски услуги за нуждите 

на Централната избирателна комисия” с прогнозна стойност 210 хил. 

лева  без  ДДС  и  със  срок  за  изпълнение  три  години  или  до 

изчерпване на средствата по договора.

Моля  да  одобрим  това  предложение  и  да  възложим  на 

юристите в ЦИК да изготвят такава документация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Цветозар Томов, Таня Цанева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  с  това 

прекъсваме  заседанието  на  Централната  избирателна  комисия. 

Предстои ни работна среща. След работната среща и обяд, колеги, 

продължаваме втората част от заседанието си в 14,30 ч.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  залата  сме  12  членове  на  Централната  избирателна 
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комисия,  имаме  необходимия  кворум,  продължаваме  днешното 

заседание.

Колеги, на точка четвърта от дневния ред сме – Доклади по 

писма.  Приключихме  с  доклада  на  господин  Пенев,  следващ 

докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ЦИК-07-14/1  от  11 февруари.  Това  е  благодарствено  писмо от 

господин Дерек Хътесън за информацията, която бяхме изпратили 

във връзка със запитването колко граждани на Европейския съюз са 

гласували при нас в 2011 г., 2014 г. и в 2015 г. съответно на местните 

избори  и  изборите  за  Европейския  парламент,  както  и  дали  по 

някакъв  начин  се  обявява  отделно  броят  на  избирателите  в  Част 

втора на избирателните списъци. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо  Сидерова.  Следващ  докладчик  е  госпожа  Ганчева. 

Заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  преписки  по 

входящи номера вх.  № ЦИК-07-74 от 11 февруари ведно с вх.  № 

ЦИК-07-73  от  11  февруари  и  съответно  превода  с  индекс  5  от 

11 февруари.  Това  е  информация,  която  е  получена  от  отдел 

„Обучение”  на  Асоциацията  на  световните  изборни  органи. 

Благодарят ни за изразения интерес, като ни информират, че, както 

правят  всяка  година,  ще  използват  изразения  интерес,  за  да 

определят  колко  места  имат  и  да  изпратят  покани.  Ще  изпратят 

покана  за  първата  програма  през  следващите  седмици,  като 

напомнят, че всички разходи за полета, настаняване и пр. така както 

са изброени в писмото, се покриват от Секретариата.

Сочат, че ако имаме въпроси и съмнения относно процесите, 

свързани с техните програми, да не се колебаем да се свържем с тях.

Аз  предлагам  да  е  за  сведение  и  запознаване  и  за 

приключване на преписката. Ако някой колега има предложения за 

въпроси, моля да ги постави.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Не  виждам. 

Моля, да продължите, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  на  мой  доклад  са 

разпределени  едни  преписки,  включително  и  към  ад  хок  работна 

група,  които са  с  входящи номера вх.  № ЕП-03-1-7 от 28 януари 

2019 г., вх. № ЕП-03-1-6 от 6 февруари 2019 г. и вх. № ЕП-03-1-8 от 

11  февруари  2019  г.  Накратко  обяснявам,  доколкото  успях  да  се 

запозная  с  обема на преписките,  не знам дали колегите,  които са 

адресати по преписките, са успели да се запознаят. Става въпрос за 

работна група Общи въпроси и за заседания, които са проведени на 

5 и  на  8-ми.  Те  са  във  вътрешната  мрежа,  посочено  е  от 

деловодството, че файловете са огромни.

Обръщам  внимание,  колеги,  че  това  са  преписки  от 

Постоянното  представителство  на  Република  България  към 

Европейския  съюз  до  Министерството  на  външните  работи, 

съответните  дирекции,  и в копие са  до АМС,  Министерството  на 

правосъдието, КЗЛД, ДАЕУ, председателя на Народното събрание и 

председателя на ЦИК. Говоря конкретно за преписка вх. № ЕП-03-1-

6  от  6  февруари  2019  г.,  която  е  с  доста  обемен  превод.  От 

деловодството сочат, че работният доклад е 47 страници. Всички са 

разположени  във  вътрешната  мрежа.  Ние  сме  адресат  в  копие. 

Обикновено в такива случаи е било приемано, че сме за сведение и 

запознаване. Поставени са въпросите, които са били разглеждани по 

предварително предложения дневен ред.

Аналогични  преписки  със  съответните  работни  документи, 

които  пристигнаха  в  Централната  избирателна  комисия,  са  с 

входящи номера ЕП-03-1-4 от 29 януари 2019 г.  по резолюция на 

председателя съобразно предходна резолюция и вх. № ЕП-03-1-5 от 

31 януари 2019 г.,  аз съм ги докладвала.  Това са преписки, които 

съдържат  информация  за  различните  заседания  на  работна  група 

Общи  въпроси,  съответно  с  работните  документи,  и  основно  се 

изпращат в копие до нас, тоест за сведение.
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Моето  предложение е  след запознаване  и  взимане  предвид 

при  бъдещи  действия  от  страна  на  Централната  избирателна 

комисия.  Моля,  колегите  ако  имат  други  предложения,  да  ги 

направят.

Както  казах,  то  е  разпределено  на  доста  колеги.  Не  съм 

прочела изцяло в детайли преписките предвид обема им и предвид 

че  преводите  пристигат  включително  и  вчера.  Но  казах,  че 

практиката  на  Централната  избирателна  комисия  е  когато  сме  в 

копие,  да  приемаме  за  сведение.  Така  че,  моля  –  или  ще  го 

обсъждаме работно, или ще го приемаме сега.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Уважаеми  колеги,  това  е  проект  на  Заключения  на  Съвета  на 

държавите  членки  относно  гарантиране  на  свободни  и  честни 

избори. Документът според мен е с политически характер и изразява 

намерения  за  гарантиране  на  тези  избори.  Представителите  на 

държавите са правили своите предложения по този текст.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Може  би  визирахте,  госпожо 

председател, последната преписка с вх. № ЕП-03-1-7 от 8 февруари 

2019 г. – това, което председателката каза за разяснение. Обръщам 

внимание  с  оглед  и  другите  преписки,  които  пристигат  в 

Централната  избирателна  комисия,  че  Европейската  комисия  е 

информирала на това заседание на работна група Общи въпроси, че 

на 21 януари е проведена среща на Европейската мрежа за изборно 

сътрудничество.

Другите  преписки,  които  докладвах,  касаят  работна  група 

Общи  въпроси  –  доклад  от  заседанията  от  5  февруари  със 

съответните документи, които са разгледани.  А преписките,  които 

докладвах по-напред в доклада си, са отново от работна група Общи 

въпроси  от  заседания,  проведени  на  25  януари,  с  приложените 

документи,  където  ние  като  адресат  сме  в  копие,  наред  с 

Администрацията  на  Министерския  съвет,  Министерството  на 

правосъдието,  КЗЛД,  ДАЕУ,  Народното  събрание,  а  основният 
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адресат  е  Министерството  на  външните  работи  със  съответните 

дирекции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Моля, 

продължете със следващи доклади.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: От предходния път,  а  и  по повод 

преписката,  която  е  на  мой  доклад,  но  госпожа  Нейкова  днес 

докладва със съпътстваща информация от посолството в Братислава, 

отново  връщам  на  доклад  това  писмо,  което  получихме  от 

Министерството  на  външните  работи  вх.  №  ЕП-04-01-6/1  от 

6 февруари  2019  г.,  което  по  резолюция  на  председателя  е 

разпределено  на  работната  група  и  на  мен.  Това  е  писмо  от 

Министерството  на  външните  работи,  с  което  ни  информират,  че 

нашето писмо с изх. № ЕП-04-01-1 от 10 януари 2019 г. (припомням, 

колеги, че това е писмо-отговор по преписка, която касаеше писмо 

от посолството в Мадрид с информация за информативна среща), 

сочи  се,  че  писмото  е  препратено  до  дипломатическите  и 

консулските представителства на Република България в държавите 

членки  на  Европейския  съюз  с  указание  съдържащата  се  в  него 

информация  да  бъде  комуникирана  по  подходящ  начин  с 

българската общност. Предвид изложеното от тях ни молят за по-

подробна  информация,  която  дипломатическите  и  консулските 

представителства на Република България в държавите членки биха 

могли  да  предоставят  на  българските  граждани  при  евентуални 

запитвания  от  тяхна  страна  по  отношение  на  процедурата  по 

изключване  от  избирателните  списъци  в  страната  на  българските 

граждани,  подали  декларация,  с  която  заявяват  желание  да  бъдат 

включени  в  избирателните  списъци  на  друга  държава  членка  на 

Европейския съюз.

Въпросът е дали ние принципно сега ще разгледаме или ще 

го обсъдим в оперативен порядък, като изразявам мнение, че трябва 

да е съобразено с писмото, което колегата Нейкова докладва. Защото 

видно от това писмо, нашето писмо по повод Испания е препратено 

до всички дипломатически и консулски представителства.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, по този въпрос?

Уважаеми  колеги,  подготвен  е  проект  на  отговор.  Нека 

обмислим  и  прецизираме  този  отговор  и  да  го  гласуваме  на 

следващото заседание. Благодаря ви.

Заповядайте, госпожо Ганчева, моля продължете.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да разбирам,  че тези две писма – 

моето и  на  колегата  Нейкова,  остават  за  обсъждане  в  оперативен 

порядък.

Колеги, в предходно заседание докладвах само превода без 

основната преписка, тъй като ми беше внесен по време на заседание 

за доклад, преводът е с вх. № ЦИК-07-10-13 от 7 февруари 2019 г., а 

оригиналната  преписка,  отново  по  резолюция съгласно  предходна 

резолюция на председателката, е вх. № ЦИК-07-10-10 от 5 февруари. 

Тя е във вътрешната мрежа и е разпределена на мен и на колегата 

Андреев.  Това  е  писмо  от  Европейската  комисия,  Генерална 

дирекция  „Правосъдие  и  потребители”.  Сочи  се,  че  в  хода  на 

подготовката  на  европейските  избори  Комисията  и  Европейският 

парламент ще организират информационна кампания в социалните 

медии  за  целеви  групи  мобилни  граждани  на  Европейския  съюз, 

като  важно  свойство  на  тази  кампания  ще  бъде  срокът,  в  който 

„вашите мобилни граждани на Европейския съюз, живеещи в друга 

държава членка на Европейския съюз, могат да се регистрират да 

гласуват  за  европейските  избори  в  своята  държава  членка  по 

произход (вашата  държава).”  Сочат,  че  ще бъдат  благодарни,  ако 

може  да  потвърдим  в  какъв  срок  нашите  граждани  могат  да  се 

регистрират  да  гласуват  от  чужбина  за  нашите  национални 

представителства в Европейския парламент до края на тази седмица. 

Ще  ни  държат  в  течение  на  кампанията  и  ще  споделят  с  нас 

материали, които ще ни изпратят.

Въпросът  е,  тъй  като  вече  започват  да  пристигат,  по  мое 

мнение, писма с искане на информация, която касае организацията 

на  изборите,  касае  разяснителна  кампания,  сега  ли  ще  вземем 

27



отношение по това писмо,  въпреки че е  посочен крайният срок – 

миналата седмица, доколкото виждам, или ще го обсъдим с оглед 

цялостното  разглеждане  на  въпросите  в  ЦИК  и  евентуално  за 

следващо заседание да подготвим отговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз мисля, че на това питане може да 

се  отговори,  тъй  като  става  дума  за  ясен  и  кратък  отговор.  Той 

трябва  да  е  според мен най-много  в  три изречения:  „Българските 

граждани  се  включват  автоматично  в  избирателните  списъци  от 

общинските администрации (разбира се, които имат изборни права). 

За гласуване в чужбина българските граждани подават заявление до 

25 дни преди изборния ден за включване в избирателен списък за 

гласуване  извън  страната.  В  изборния  ден  всеки  български 

гражданин,  който  се  намира  извън  страната,  може  да  гласува  в 

избирателна  секция,  след  като подаде  декларация,  че  отговаря  на 

изискванията  на  Изборния кодекс,  както  и  че  в  тези  избори не  е 

гласувал и няма да гласува повторно.”

Мисля,  че  това  е  достатъчно  изчерпателна  информация. 

Първото  изречение  съм включила  само на  базата  на  това,  че  тук 

предполагат по принцип че има регистрация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  аз  мисля,  че  предложеният  отговор  е  изчерпателен.  Нека 

гласуваме  без  първото  изречение,  което  посочва  ситуацията  в 

България.

 Колеги, режим на гласуване.

Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова, Таня Цанева).
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Колеги,  госпожа  Сидерова  беше  права.  Режим  на 

прегласуване. Гласуваме текста в цялост.

Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  

Таня Цанева).

Благодаря.

Уважаеми колеги,  следващ докладчик  –  госпожа Солакова. 

Заповядайте.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви   докладна 

записка вх. № ЦИК-09-21 от 7 февруари 2019 г. Докладвах ви го за 

запознаване.  Това  е  свързано  с  резултатите  от  годишната 

инвентаризация в Централната избирателна комисия.

Към докладната записка е приложен доклад от председателя 

на  инвентаризационната  комисия  заедно  с  всички  относими 

документи. В изпълнение на заповед № 229 от 13 ноември 2018 г. на 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия,  в  която  е 

посочен съставът на комисията за извършване на инвентаризацията, 

срокът  за  извършване  на  тази  инвентаризация,  както  и  задачите. 

Тази инвентаризация е извършена и за констатациите е представен 

доклад,  изготвен  от  госпожа  Гергана  Младенова,  главен 

счетоводител.  Тя  уточнява,  че  инвентаризацията  на  материалните 

балансови и задбалансови активи е извършена чрез преброяване и 

описване на наличните в Централната избирателна комисия такива, 

за  което  са  оформени  инвентаризационни  описи  и  сравнителни 

ведомости. Попълнени са въпросници и необходимите декларации 

както от касиера, така и от материално отговорното лице.

Представени са констатации и аз накратко ще ги представя на 

вашето внимание.

Виждате,  че  за  материалните  запаси,  изписани  на  разход, 

няма констатирани липси и излишъци в ЦИК, така е и по отношение 
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на канцеларските материали, хардуер и други материали, отчитани 

по съответната сметка. 

При  тази  инвентаризация  на  дълготрайните  материални  и 

нематериални  активи  е  извършена  съпоставка  между  фактически 

установените  активи  и  заведени  и  описани  в  картоните  и  няма 

констатирани излишъци и липси.

Виждате,  че  комисията  уточнява,  че  мултимедийният 

проектор „Бортома”, който е собственост на Министерския съвет и е 

предоставен  за  ползване  в  Централната  избирателна  комисия  е 

наличен.

Няколко  констатации  са  свързани  с  проблеми,  които  са 

срещали  колегите  от  администрацията  в  състава  на  тази 

инвентаризационна комисия и затова предлагат, за да може да бъде 

решен  този  проблем,  да  се  закупи  програмен  продукт  за 

безконтактна инвентаризация.

Другото,  което  са  констатирали,  е,  че  някои  материални 

запаси  не  налични  поради  констатирани  кражби  –  те  са 

регистрирани  в  съответното  районно  управление  на  МВР.  Няма 

данни за приключило и прекратено производство.

За  други  две  групи  (те  са  посочени  в  табличен  вид)  са 

установили, че са негодни за употреба. Едната част са върнати от 

бивши членове на Централната избирателна комисия, друга част от 

настоящи членове,  но поради остарял софтуер,  поради това че  са 

счупени или пък амортизирани те не са годни за употреба. Посочени 

са подробно причините в доклада на госпожа Младенова.

Предлага се комисията по бракуване да извърши бракуването 

след  определяне  на  фактическото  състояние  на  активите  от 

компетентен специалист.

В  тази  връзка,  колеги,  са  направени  предложения:  да  се 

възложи на комисията по бракуване да извърши бракуването, както 

и предложение за закупуване на програмен продукт за безконтактна 

инвентаризация.
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Предлагам,  госпожо  председател,  да  ги  подложите  на 

гласуване ан блок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване ан блок направените предложения.

Отменям гласуването.

Уважаеми колеги, в оперативен порядък уточнихме, подлагам 

на гласуване направените предложения. И, разбира се, ще събираме 

оферти  по  отношение  на  програмния  продукт,  след  което  ще  си 

вземем финално решение.

Уважаеми  колеги,  поради  технически  проблем,  гласуваме, 

надявам се, за последен път тези предложения.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Моля, продължете, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо за 

сведение,  препратено  от  госпожа  Младенова,  вх.  № ЦИК-04-5  от 

11 февруари  2019  г.  Това  е  указание  от  Министерството  на 

финансите  във  връзка  с  бюджетната  процедура.  За  сведение  на 

Централната избирателна комисия.

Докладвам ви отново докладна записка с вх. № ЦИК-09-22 от 

7 февруари 2019 г. С тази докладна записка госпожа Манолова беше 

представила  проект  на  договор  със  СОТ –  Сигнално-охранителна 

техника ЕООД въз основа на протоколно решение на Централната 

избирателна  комисия  за  одобряване  на  представената  оферта  от 

двете  оферти.  Трябваше  да  се  изготви  проект  на  договор  за 

транспорт  и  охрана  на  ценни  пратки.  Във  вътрешната  мрежа  ще 

видите  проекта,  който  е  получен  от  изпълнителя.  С  активното 

участие на госпожа Лилия Богданова този проект е коригиран така, 

че за Централната избирателна комисия да има яснота по отношение 

на  начина  на  изпълнението,  определяне  на  начините  за 
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идентификация, установяване самоличността на представителите на 

двете страни по договора, както, разбира се, и санкционните клаузи 

при определено неизпълнение.

Към  проекта  на  договор,  който  е  съгласуван  от 

администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  са 

представени  и  приложенията,  които  представляват  списък  на 

упълномощените от възложителя,  лицата,  които са упълномощени 

от изпълнителя, и формулярите, така както са, като образец на плик 

и съответни декларации.

От  Централната  избирателна  комисия  се  предлага  лицата, 

които  ще  изпълняват  функциите  по  този  договор,  да  са  Гергана 

Младенова – главен счетоводител, Жасмина Пеовска, счетоводител-

касиер,  и  при  отсъствие  на  някое  от  лицата  –  Валерия  Бончева, 

счетоводител.  Представени  са  и  лицата  от  изпълнителя,  по  наше 

искане те вече са с по три имена, с ЕГН и съответни длъжности.

Предлагам ви да  одобрим проекта на договор така  както е 

изготвен  и  да  упълномощим председателя  да  го  подпише и да  се 

изпрати на изпълнителя за подпис.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-02-11  от 

7 февруари  2019  г.  сме  получили  отговор  на  наше  искане  до 

председателя на Народното събрание. В това писмо ни уведомяват, 

че не могат да ни предоставят допълнително помещения с оглед на 

изпълнението на техните инвестиционни планове за реконструкция 

на сградата на Народното събрание на адреса, на който се помещава 

и  Централната  избирателна  комисия,  и  преместването  на  цялата 

дейност на Народното събрание в тази сграда.
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За сведение ви докладвам. Да се предостави на директора на 

дирекция  „Администрация”  за  предприемане  на  необходимите 

действия  за  обезпечаване  по  начин,  който  позволява  Централната 

избирателна  комисия  да  изпълнява  функциите  по  възможно  най-

добрия начин.

Писмо вх. № ЦИК-00-227 от 7 февруари 2019 г. Това писмо е 

по  електронната  поща.  Държавната  агенция  „Електронно 

управление” ни изпраща правила за предварително съгласуване на 

разходите на административните органи в областта на електронното 

управление  и  за  използваните  от  тях  информационни  и 

комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.

За сведение ви го докладвам. Да се предостави на директора 

на дирекция „Администрация” и н главния счетоводител.

В папка „Покани” се приложени покани за семинари. Моля да 

се запознаете.

С  вх.  №  ЦИК-02-13  от  11  февруари  2019  г.  дирекция 

„Парламентарен бюджет и финанси” ни изпраща информация, която 

да бъде ползвана при изготвянето на годишния финансов отчет,  а 

именно разходите,  които  следва  да  бъдат  отнесени  по  сметки  по 

отношение  на  помещенията,  които  Централната  избирателна 

комисия  ползва.  Те  са  за  сведение  на  Централната  избирателна 

комисия и предоставяне на главния счетоводител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова.

Следващ докладчик – господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги,  с вх.№ ПВР-04-02-

73/1 от 5 февруари 2019 г.  в  Централната избирателна комисия е 

постъпило  постановление  от  Пламен  Велев,  старши  разследващ 

полицай в Главна дирекция „Национална полиция” – МВР, с което е 

установил,  че  е  започнато  досъдебно  производство  и  е  назначена 

съдебно-графическа  почеркова  експертиза  в  НИКК  на  МВР. 

Съобразно тази назначена експертиза следва да се изследват почерк 

и  подпис  на  представени  списъци  на  избиратели,  подкрепящи 
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регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети, които са 

участвали в изборите за президент и вицепрезидент на Република 

България и в националния референдум, представени пред ЦИК за 

удостоверяване на подкрепата на Българско национално обединение, 

инициативен  комитет  Петър  Лилянов  Кичашки,  инициативен 

комитет Светозар Стоянов Съев,  инициативен комитет  Светослав 

Щерев Николов, инициативен комитет Николай Събев Михайлов и 

инициативен комитет Пламен Трифонов Христов.

Уведомяват ни, че до този момент са изготвени три съдебно-

почеркови експертизи, като от ЦИК са изискани заверения копия на 

списъците.  Но  същите  са  предоставени  и  заверени  с  „Вярно  с 

оригинала” върху самите изписани имена или подписа на  лицето, 

което е събирало подписите, поради което текстът под тези печати и 

заверки не може да бъде изследван. За изготвяне на четвърта по ред 

експертиза  желаят  да  им  бъдат  предоставени  заверения  копия. 

Изброяват  ни  конкретни  страници  от  списъците  за  подкрепа  на 

различни инициативни комитети и политически партии, участвали в 

референдума  и  в  изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на 

Република България.

Тези  конкретни  страници  от  списъците  са  подготвени  от 

архива в Централната избирателна комисия, заверени са вече както 

трябва, а именно така че същата заверка, включваща печат и „Вярно 

с оригинала” да не е върху конкретни лица или подписи.

Предлагам  с  едно  придружително  писмо  да  изпратим  на 

старши разследващ полицай Пламен Велев, Национална полиция – 

МВР, изисканите от тях материали, находящи се в ЦИК и надлежно 

заверени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
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Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  

Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.  Следващ  докладчик  е  господин  Райков. 

Заповядайте.

МАРТИН РАЙКОВ: С вх. № ЦИК-00-678-3 от 11 февруари 

2019 г. сме получили въпроси от  Весела Пашева. Предлагам ги в 

момента за сведение и запознаване и да ви предложа отговори на 

следващото заседание, тъй като непрестанно идват въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, записах 

за следващото заседание.

Преминаваме  към  нова  точка  4а –  Доклади  относно 

криптотул и изборна мрежа.

Колеги,  имаме  протоколно  решение,  затова  моля  да 

изключим камерите.

(Изключване на камерите.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Ганчева по точка 4а.

Точка 4а. Доклади относно криптотул и изборна мрежа.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  преписки  с 

входящи номера ЦИК-07-10-14 от 8 февруари 2019 г. Тази преписка 

е  пристигнала  от  Европейската  комисия,  Генерална  дирекция 

„Правосъдие и потребители”, секция Д-3 „Европейско гражданство 

и свободно движение”. Преписката е разпределена на доклад на мен 

и на колегата Цанева като втори докладчик. В тази преписка, видно 

от превода, се съдържа информация, че за дневният ред и работните 

документи ще бъдат изпратени следващата седмица. С настоящото 

потвърждават,  че  втората  среща  на  Европейската  мрежа  за 

електорално сътрудничество ще се проведе на 27 февруари от 9,30 

до 17,30 ч. на място и зала, които са посочени съгласно преписката.

Благодарят  за  получената  обратна  връзка  по отношение  на 

табличното картографиране на избирателните кампании и правилата 

35



създаването на националната изборна мрежа, в която ЦИК заявява 

още веднъж – този път и писмено – своето желание да участва като 

част от мрежата.

Това е моето предложение, колеги.

Уважаеми колеги, моето предложение беше преписка вх. № 

ЦИК-07-10-14 и преводът й вх.  № ЦИК-07-10-16,  както досега по 

линия  на  Европейската  мрежа  за  изборно  сътрудничество,  да  я 

препратим  до  господин  Томислав  Дончев,  като  кажем,  че  и  за 

определяне  на  националната  точка  за  контакти  и  изграждане  на 

националната мрежа, в която ЦИК ще участва.

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  8 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  

Алексиева, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова);  

против  –  8 (Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  

Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  

Мартин Райков, Таня Цанева).

Благодаря, колеги. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах против, тъй 

като считам, че първо трябваше да се проведе работното обсъждане 

по  предложението  на  колегата  Чаушев  и  едва  след  това  ЦИК да 

изработи своето становище дали го препраща към някоя институция 

или да вземе самостоятелно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Баханов.

Колеги, аз само ще кажа, като председател мога да си позволя 

нещо меко и мило да кажа, променихме позицията си, колеги, има 

външни фактори, така стоят нещата.

Продължаваме със следващ доклад. Пускаме камерите.

(Включване на камерите.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Ганчева, продължете с докладите си, на камера сме.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писма, които 

имат  отношение  по  криптирания  обмен  на  данни  и  във  връзка  с 

пристигаща  информация,  поне  това  е  моята  субективна  преценка 

като  докладчик.  Ще  ви  моля,  ако  имате  други  становища,  да  ги 

обсъдим.

Докладвам вх. № ЦИК-07-114-58 от 8 февруари 2019 г. Това е 

писмо  от  господин  Жером  Стефани,  служител  по  IT  проект  в 

Европейската комисия, Генерална дирекция „Информатика”,  звено 

„Решения  за  законодателство,  политика  и  човешки  ресурси”: 

„Уважаеми госпожо/господине, благодарим ви много за доклада от 

теста и за включването на резултати от теста за ефективността за 

тестовите случаи 11,  12 с пожелание за успех на теста,  свързан с 

обмена на други държави членки.” Доколкото разбирам аз,  това е 

информация  във  връзка  с  тестовата  кампания,  която  се  провежда 

предвид  сключения  договор  с  „Информационно  обслужване”.  Аз 

лично  бих  предложила  да  е  за  сведение  и  запознаване  и 

съобразяване при изпращане на информацията, която стана ясно, по 

мое  мнение  от  работната  среща  с  „Информационно  обслужване” 

днес. Моля, ако имате други предложения, да ги направите.

Колеги,  докладвам  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-114-57  от 

8 февруари  2019  г.  Писмото  е  на  английски  език  и  е  до  ЦИК 

България контакт поинт, съответно с превода вх. № ЦИК-07-114-63 

от 11 февруари 2019 г. Видно от превода, става въпрос за крипто 

инструмент 1.2.3., доклад за тестови случаи от България от звено за 

контакт  на  ЦИК на  България,  петък,  02,  2019  г.,  15,50,  до  Джас 

Ситизън Шипилексън Юръп, съответния адрес, който е посочен, с 

копие  до  ЦИК:  „Уважаеми  колеги,  бихме  искали  да  ви 

информирали,  че  звеното  за  контакт  на  Централната  избирателна 

комисия  на  Република  България  успешно  инсталирахме  новата 

версия на крипто инструмента,  а именно 1.2.3. Всички 12 тестови 

случаи бяха изпълнени успешно. Моля, вижте приложения доклад. 

Експлоатираният  файл  с  идентификанционни  данни  е  качен  в 

библиотеката на CIRCABC на Групата за обмен на изборни данни на 
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Европейския парламент в съответните директории. През следващите 

дни  ще  подготвим  криптирани  тестови  файлове  за  държавите 

членки, които са представили файлове с идентификационни данни 

от  името  на  Централната  избирателна  комисия  на  Република 

България”.

Следва приложен файл, колеги, който също е преведен. И се 

сочи,  че  контролен  лист  за  крипто  инструмента  на  Европейския 

парламент в тестови случаи е преминал коментари, има забележки. 

Моля, да се запознаете, колеги с този документ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Позволявам  си  да  изразя  моето 

мнение, че отново става въпрос за тестовата дейност по договора ни 

с „Информационно обслужване”, поне аз така разбирам това писмо, 

ако  няма  други  мнения.  Затова  предлагам  да  е  за  сведение  и 

съобразяване, след като получим информацията от „Информационно 

обслужване”. Доколкото разбрах днес на работната среща, такава ще 

получим.  Ако  неправилно  съм  разбрала,  моля  за  вашите 

предложения.

Колеги, докладвам поредица от имейли, които се разпределят 

съгласно предходна резолюция.  До този момент лично на мен ми 

бяха известни като нотификации. Припомням, че когато започнаха 

да пристигат първите писма от този вид ние с писмо от 30 януари, 

като  предложихме  на  „Информационно  обслужване”  да  сключим 

договора,  изпратихме  списък  с  информация  до  този  момент, 

включително  имаше  файлове-писма,  които  не  бяха  отворени  от 

нашия  служител  в  администрацията,  с  молба  да  ни  бъде  върната 

обратна информация. 

В Централната избирателна комисия беше възприето да бъдат 

докладвани  като  номера  за  сведение.  Позволявам  си  да  изразя 

отново моето мнение, че аз, колеги, освен като входящ номер на този 

етап  по  моите  разбирания  няма  как  по  друг  начин  да  ви  ги 

докладвам. Ако имате предложения, моля за вашите предложения. 

Виждам, че те се разпределят основно на мой доклад, не знам друг 
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колега  има.  Доколкото  разбрах,  председателката  е  възложила  на 

администрацията  да  осъвременява  всеки  ден  списъка  и  към  този 

момент списъкът включва всички такива писма. Не знам, моля на 

вашето  внимание  как  ще процедираме  с  тези  писма-нотификации 

или такива мейли, съгласно предходна резолюция до този момент. 

Виждам, че обемът, който ми се разпределя, е доста голям. Колеги, 

аз  лично  нямам  конкретно  предложение,  затова  ви  моля  да  го 

поставим на обсъждане. Доколкото разбирам английски, видно е, че 

са  адресирани  до  България  контакт  поинт  и  че  става  въпрос  за 

качване и сваляне на информация в CIRCABC. Както разбрах днес 

на срещата с господин Филипов и господин Станев, става въпрос за 

документи,  които  се  качват  в  библиотеката  на  група  и  пр. 

Председателката  каза,  че  ще  изпратим  списъка,  за  да  помолим 

„Информационно  обслужване”  да  ни  извлече  информацията  –  не 

знам  сега,  госпожо  председател,  как  процедираме.  Аз  ще  ви  ги 

докладвам като входящи номера: вх. № ЦИК-07-114-85, 84, 83, 82, 

56, 55,54,81, 80, 79,78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 

64, 62. Започват от 59, колеги, като изразявам, без да се намесвам в 

председателската преценка, мнение, че  трябва да вземем решение 

какво да правим с тези преписки, за да не губим оперативно време 

да ги докладваме като входящи номера, защото така или иначе аз 

като докладчик не съм в състояние да ви предложа нещо с оглед 

информацията. Така че моля отново за обсъждане.

Прави ми впечатление, че преписка, която изглежда по същия 

начин, с вх. № ЦИК-07-114/86 от 12 февруари 2019 г. е дадена за 

превод,  може  би  защото  има  текстова  част.  На  листче  от 

деловодството  ми  е  посочено  (не  знам  кой  определя  часовите 

граници кога да се предоставят преводите), че ще бъде до един час. 

Към момента не  ми е  предоставен  превод,  но доколкото  аз  имам 

познания  по  английски,  става  въпрос,  че  е  свален  и  декриптиран 

този файл и ни се благодари. Но моля ви, не разчитайте на моите 

познания по английски, даден е за превод.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Тези  файлове  ще  пристигат.  Ще 

пристигат и то с голяма навалица в близките три месеца.  Колкото и 

да отлагаме въпроса – не казвам сега да го решаваме – колкото и да 

отлагаме въпроса, той звучи съвсем простичко: отваряме ли ги или 

не  ги  отваряме.  Това  е!  Едно голямо „да”  или едно голямо „не”. 

Колкото  и  да  въртим  и  да  сучем,  колкото  и  да  ги  докладваме, 

въпросът си виси: ще ги отваряме ли или няма да ги отваряме? Кои 

можем евентуално да отваряме, кои не можем? Но ако решим, че 

тези  няма  да  ги  отваряме,  останалите  два  въпроса  отиват  по 

дяволите. Все едно, този въпрос тъй или иначе ще го решим. Защото 

ще дойдат  поне  300  преписки  до  юни месец,  това  е  очевидно  от 

темповете, с които идват.

Предлагам наистина – днес едва ли ще е – но за следващи 

заседания или работни групи, както преценим, на този въпрос трябва 

да си отговорим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Смятах, колеги, да не взимам отношение, но искам да ви кажа, че 

лично аз очаквам информацията от „Информационно обслужване” в 

най-кратки срокове, която днес трябваше да ни бъде предоставена, 

но ще ни бъде предоставена, за да мога да разбера и да предложа на 

Комисията какво да правим оттук насетне. Така че докладването към 

днешна  дата  за  сведение  го  приемам  и  мисля,  че  в  идващия 

четвъртък ние ще можем вече да имаме по-голяма ориентация какво 

ще правим.

Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Госпожо  председател,  един  въпрос 

остана нерешен.  На 30 януари, когато гласувахме сключването на 

договора с „Информационно обслужване”, ние изпратихме списък с 

получени писма в CIRCABC. Тези писма се докладват за сведение, 

доколкото разбирам, те не се и превеждат, защото не носят сами по 

себе  си  съдържание,  които  да  се  предостави  на  Централната 
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избирателна комисия. Актуализиран списък е представен едва днес 

от  администрацията  във  вътрешната  мрежа,  тези  актуализирани 

списъци ние изпращаме ли ги на „Информационно обслужване” или 

те ги получават директно при себе си? Ако те ги получават и ние от 

тях ще очакваме информацията, както се предложи, за да не се губи 

време  на  Централната  избирателна  комисия,  те  могат  да  бъдат 

представени само като актуализирани списъци по входящи номера, 

без да се докладват излишно.

В  този  смисъл  трябва  да  се  уточни  препращат  ли  се  на 

„Информационно обслужване” или ги получават директно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Солакова.  Аз приемам това,  но то също ще стане ясно – 

там,  където  е  СиПи като  адресат,  те  ги  получават.  Но  трябва  да 

видим  обема,  за  който  говорихме  на  работната  среща,  дали  този 

обем,  който  е  при  нас,  съвпада  с  обема,  който  е  получен  в 

„Информационно обслужване”.

Уважаеми колеги, във връзка с тази преписка ще ви предложа 

с  цел  сравняване  на  получената  информация  в  Централната 

избирателна  комисия  и  получената  информация  по  създадения 

имейл за контактна точка, да изпратим едно писмо до партньора ни, 

към  което  да  приложим  актуализирания  списък  на  получените  в 

Централната избирателна комисия файлове от този тип. 

Уважаеми колеги, да гласуваме.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  11 (Георги  Баханов,  

Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  

Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  

Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова);  против – 5 

(Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Мария  Мусорлиева,  Мартин 

Райков, Таня Цанева).

Благодаря. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Гласувах  против,  защото  самото 

гласуване е изцяло неясно. Не е ясно какво ще се предоставя, с какво 
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ще се сравнява, какво е искането, какъв е петитумът, какво целим с 

това изпращане и т.н. – ей така си гласуваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожо Ганчева, моля да продължите.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам преписка с вх. № 

ЦИК-07-10-8 от 5 февруари 2019 г. Въпреки че резолюцията е към 

преписка  на  госпожа  Алексиева,  тя  е  изпратена  за  превод  и 

доколкото ми се представя информация, че вх. № ЦИК-07-10-11 от 

6 февруари 2019 г. е превод на вх. № ЦИК-07-10-8 от 6 февруари 

2019 г. Тук преводът е, че както винаги, се поднасят извинения за 

дублирания имейл. „Освен това бихме искали да ви уведомим, че 

сме консолидирали вашите отговори за нашия въпросник относно 

съответните крайни срокове за избирателните периоди на посочен 

адрес  в  CIRCABC.  Много  благодарности  за  вашето  съдействие.” 

Добавили са още една дата за периода на кампанията и биха били 

благодарни ако може да потвърдим данните за нашата държава и ако 

е възможно, да попълним тази допълнителна информация.

Колеги,  моля да решим как да достъпим тази информация, 

защото виждам,  че по вх.  № ЦИК-07-10-9 от 5 февруари 2019 г., 

където има отново резолюция на председателя „Към преписка”, тук 

се сочи, че не е дадена за превод и пише отново на „палче”, колеги, 

за  трети  път  днес,  на  английски  се  сочи,  че  е  от  Европейската 

комисия и че потвърждава, че срещата на група „Изборни въпроси” 

на 19 март, като поднася извинения за третия имейл.

Освен това,  колеги,  ви докладвам и вх.  № ЦИК-07-10-7 от 

5 февруари 2019 г. – това е преписка, която беше разпределена на 

госпожа Цанева и на мен като втори докладчик. Преразпределена е 

на мен и на колегата Андреев ведно с превода, който аз ви докладвах 

на  7  февруари.  Колегата  Цанева  го  е  докладвала  още  при 

първоначалния доклад за сведение на заседание, след това госпожа 

Алексиева преразпределя. Аз докладвах превода, като е докладвано, 

че за сведение Работна група „Изборни въпроси” ще бъде на 19 март 

и че очакваме официална покана. Моля обаче да обърнете внимание, 
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колеги, че в това придружително писмо, получено по имейла, „си 

струва да се спомене, че изпитателната фаза изглежда върви добре и 

ние  следим  вашето  изпитване.  Разбирам,  че  колегите  ни  от  JD 

осигуряват  поддръжка  при  нужда.  Моля,  имайте  предвид,  че 

изпитването  приключва  след  по-малко  от  две  седмици.  Графикът 

предвижда да приключим до 15 февруари и да изчистим файловата 

структура  на  18-19  (виж  приложеното).  Силно  препоръчваме  да 

извършим изпитването навреме.”

По повод последното изречение, колеги, ние сме изпратили 

многоезична форма, както е изменена, за превод и ще я осигурим на 

CIRCABC колкото се може по-скоро. 

Аз ги връщам на доклад и ги докладвам с оглед и днешната 

ни среща, с оглед писмото от 30 януари 2019 г., което изпратихме на 

„Информационно обслужване”,  за  предоставяне  на  информацията, 

включително и тази, която не се отваря. Моето разбиране, колеги, е, 

че ако ние нямаме по договор с „Информационно обслужване” да ни 

бъде  предоставяна  тази  информация,  значи  Централната 

избирателна комисия трябва да намери начин да достъпва до тези 

документи.  Защото  тук  се  казва,  че  скоро  ще  бъде  качена 

многоезичната  форма,  която,  припомням,  беше  предмет  на 

обсъждане  на  Работна  група  „Изборни  въпроси”  през  2017  г.,  на 

която  присъствахме  аз  и  колегата  Алексиева,  и  представихме 

становището  на  ЦИК  след  съответното  протоколно  решение  на 

Централната  избирателна  комисия  на  многоезичните  формуляри. 

Освен  това  с  колегата  Андреев  докладвахме,  че  на  последната 

работна среща „Изборни въпроси” стана въпрос за многоезичните 

формуляри, ние си казахме,  че не са нанесени корекциите,  това е 

отразено  и в  протокола.  И моля отново да  обсъдим това работно 

сега.  Доколкото  разбирам,  ние  гласувахме  писмо,  с  което  ще 

изпратим за сравнение списъка. Аз гласувах „за”, защото считам, че 

всяко решение, което е за изясняване на Централната избирателна 

комисия, следва да бъде подкрепено, но не мога да разбера какво ще 

изясним.
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Продължавам,  колеги,  с  вх.  №  ЕП-00-5-2  от  7  февруари 

2019 г.  Това  е  дневникът,  който  отложихме  за  одобрение  за 

следващо заседание. Не знам, госпожо председател,  дали колегите 

имат готовност в момента да го одобряваме или не.

Това  е  дневникът,  който  по  договора  с  „Информационно 

обслужване”  следва  да  одобрим.  Ние  имахме  предложения, 

съответно  изходящо писмо.  С  оглед  и  работната  среща  искам да 

попитам  имаме  ли  готовност  за  днес?  Връщам  го,  защото  беше 

отложено.

Припомням само, че с изх. № ЕП-00-7 от 5 февруари 2019 г., 

с  протоколно  решение  от  същата  дата  ние  предложихме  колони 

„Действия”  и  „Посока”  да  бъдат  прецизирани,  като  в  проекта  на 

дневник  бъдат  отразени  данни,  а  именно  откъде  е  получена 

информацията, действия, извършени във връзка с информацията, на 

кого е изпратена, данни кога информацията е изпратена в ЦИК.

Колеги,  да  разбирам ли,  че  ще го  разгледаме  на  следващо 

заседание? 

Нямам повече доклади, госпожо председател по тази точка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Колеги, преминаваме към точка пета – Доклад относно обществена 

поръчка за таксиметрови услуги.

Точка  5.  Доклад  относно  обществена  поръчка  за 

таксиметрови услуги.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка  с  вх.  №  ЦИК-09-25  от  13  февруари  2019  г.  Докладната 

записка  е  от  Красимира  Манолова  –  директор  на  дирекция 

„Администрация”  в  Централната  избирателна  комисия.  С  нея  се 

предлага да вземем решение за провеждане на обществена поръчка 

във връзка с предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично 

плащане  с  ваучери  за  нуждите  на  ЦИК  по  реда  на  глава  26  – 

събиране на оферти с обява, покана до определени лица, до 70 хил. 

лева без ДДС.
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Материалите  във  връзка  с  тази  докладна  записка  са 

публикувани  във  вътрешната  мрежа  в  моя  папка  в  подпапката 

„Таксиметрови услуги”.

Към докладната записка са предложени и тези материали са 

публикувани:  проектът  на  обява  за  обществената  поръчка, 

документацията  за  участие  във  възлагане  на  обществена  поръчка, 

проектът  на  решение  за  възлагане  на  обществената  поръчка  с 

посочения предмет.

Извършен  е  предварителен  финансов  контрол,  като  към 

преписката е приложен контролен листи № ПЗ-26 от 11 февруари 

2019 г.

Предлагам, колеги, да вземем решение, с което да одобрим 

изготвената  документация.  Да  вземем  решение  за  откриване 

възлагането на обществената поръчка. Да одобрим обявата, която да 

бъде  публикувана  за  обществената  поръчка.  И  да  определим  за 

отговорни  длъжностни  лица  Николай  Желязков  и  Милена 

Радославова, юрисконсулти в Централната избирателна комисия.

Така  изготвените  проекти  са  публикувани,  моля  да  ги 

одобрим и да вземем съответните решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направените 

предложения.

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  

Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.

Колеги, преминаваме към точка шеста – Разни. Заповядайте, 

госпожо Стефанова.
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Точка 6. Разни.

КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Уважаеми  колеги,  във 

вътрешната мрежа в моя папка е публикуван проект за актуализация 

на  Стратегия  за  управление  на  риска  в  Централната  избирателна 

комисия. Стратегията, която действа в момента, е приета на 30 юли 

2013 г. и има нужда от актуализация. Маркираните текстове в жълто 

са допълнения и актуализация  моя папка от днешна дата.

Да започвам направо корекциите или?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Нека  да  се 

запознаем, колеги, с последните корекции.

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това, което бих искала да кажа, 

е, че „главен секретар” на администрацията е заменен с „председател 

на  Централната  избирателна  комисия”.  Маркираните  в  жълто 

текстове са допълнения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз само помолих 

ние да погледнем и да видим. Мисля, че в „Разни” е за сведение в 

момента и госпожа Стефанова да ни информира за промените.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  искам  да  ви  уведомя,  че 

съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор тази стратегия трябва да се актуализира на всеки три години. 

Както колегата ви прочете,  тя е от 2014 г. и корекциите са много 

незначителни.  До 31 март ние трябва да представим един доклад, 

една комисия, да попълним едни въпросници. Този въпрос не стои 

точно днес, но до 31 март. Иначе има глоба.

Аз разбирам, че A-WEB е по-важна и е винаги първа точка, 

казвам ви какви са сроковете. Винаги така се случва, че тази точка е 

на края на заседанието, вие сте изнервени и едва ли не с отвращение 

ние гледаме тези правила. Обаче те са много важни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  в  момента  в  точка  „Разни”  виждате  тези  доклади.  За 

сведение  последни  корекции,  колеги,  и  на  следващото  заседание 

това ще бъде една от първите точки.
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Господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моят доклад е свързан с обстоятелството, 

че  на  15-ти  ще  получим  на  хартиен  носител  проектите  за  лого. 

Преди  това  сме  получили един въпрос  от  участник,  който  гласи: 

Кажете ни логото ще бъде имплементирано (тоест приложено към 

някакъв си масив от информация)  в  съществуващия сайт на ЦИК 

или правим нова страница на ЦИК?

Отговорът  е:  имплементирате.  Цяла  страница  да  правят  не 

беше предвидено.

Предлагам да му се отговори.

Второ, във вътрешната мрежа има качени онези проекти на 

договор,  които  бяха  изпратени на  художниците,  които  в  момента 

работят  и  на  15-ти  ще  ни  предадат  материалите.  Онова,  което 

говорихме миналия път, предлагам към момента, тъй като към вчера, 

когато  беше  срокът,  включително  и  след  консултация  с 

координатора от СБХ и Националната художествена академия, няма 

да има допълнителни корекции от контрагентите ни.

Предлагам  да  одобрим  вече  така  представения  проект  на 

договор. Същината на договора е: на 15-ти получаваме продуктите, 

тоест  логото,  запечатано  в   PDF  формат.  Цената  е  800  лева. 

Съответно  след  заседание  на  жури  и  одобрение  от  Централната 

избирателна  комисия  за  най-добро  изпълнение  на  представените 

материали  за  лого,  включително  и  за  брошура  иконографика,  се 

присъжда награда от 5000 лева.  След протоколи на комисията,  за 

членовете на която гласувахме, включително и след докладване.

Предлагам да одобрим така предложения проект. След него 

ще  има  и  че  спечелилият  ще  ни  даде  писмена  обосновка  за 

прилагане на така предложената ни графична идентичност на ЦИК в 

рамките на десет дена,  а в рамките на два-три дена този, който е 

спечелил  първото  място,  да  подпише  прехвърляне  на 

изключителните авторски права – имуществени и неимуществени, 

съгласно  Закона  за  авторското  право.  Без  този  фактически  състав 

съответно няма да се изплати и наградата.

56



Предлагам  ви,  уважаеми  колеги,  да  гласуваме  днес  този 

проект,  който да бъде подписан  от  изпълнителите на съответния 

договор за изработка на лого и графична идентичност на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.

Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  1 

(Румяна Сидерова).

Благодаря.

Уважаеми  колеги,  много  ви  моля  да  се  върнем  към  точка 

пета,  защото  ние  гласувахме  всички  предложения  относно 

обществената поръчка за таксиметрови услуги, но остава да вземем 

и още едно решение.

Моля, господин Пенев.

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Аз мисля, че ние го взехме, госпожо 

председател,  но  ако  искате,  все  пак  още  веднъж  да  гласуваме 

решението, с което се открива възлагането на обществената поръчка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  решението,  с  което  се  открива 

възлагането на обществената поръчка.

Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  

Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  

Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  

Метин  Сюлейман,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  

Цанева).

Уважаеми колеги, това е Решение № 5163.
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Колеги,  с  това  приключихме  днешното  заседание  на 

Комисията. Закривам заседанието и свиквам следващото заседание в 

четвъртък в 10,30 ч.

Много ви благодаря!

(Закрито в 16,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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