
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 710

На 14 февруари 2019 г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  искане  за  предоставяне  на  достъп  до 
обществена информация.

Докладва:  Мария Бойкинова
1а. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.
Докладват: Таня Цанева и Бойчо Арнаудов

1б. Доклади по дела, жалби, сигнали.
Докладва: Мария Бойкинова

2. Доклади по писма.
Докладват: Катя Иванова, Камелия
Нейкова,  Румяна  Сидерова,  Цветозар 
Томов, 
Йорданка Ганчева, Севинч Солакова,
Владимир Пенев, Мартин Райков,
Росица Матева

3. Доклад относно криптотул и Европейска мрежа.
Докладва: Йорданка Ганчева

4. Разни. 
Докладват: Мария Мусорлиева,
Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева
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ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 
Севинч  Солакова,  Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги 
Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цветославова - 
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева 
и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Емануил Христов.

Заседанието  бе  открито  в  12,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги. В залата присъстват 18 членове на Централната избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 14 февруари 2019 г. 
Колеги, откриваме заседанието по-късно, тъй като преди това 

имахме  работни  обсъждания  в  различни  формати  на  предстоящи 
решения, които ще вземем днес. 

Още сега, колеги, ви информирам, че днешното заседание ще 
бъде в две части. След обедната почивка ще продължим с другите 
точки от дневния ред.

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Доклад  относно  искане  за  предоставяне  на  достъп  до 

обществена информация. Докладчик е госпожа  Мария Бойкинова.
2. Доклад относно криптотул и Европейска мрежа. Докладчик 

е госпожа Йорданка Ганчева.
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3. Доклади по писма с докладчици госпожа  Иванка Грозева, 
госпожа Катя Иванова, госпожа Камелия Нейкова, госпожа Румяна 
Сидерова,   господин Цветозар Томов,  госпожа Йорданка Ганчева, 
госпожа Севинч Солакова и  господин Владимир Пенев.

4. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Първо видях  господин Райков.
МАРТИН  РАЙКОВ:   Госпожо  председател,  моля  да  ме 

включите в точка „Доклади по писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Райков. 
Госпожа Мусорлиева има думата.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  не  бях  сега  на  ред,  но  ви 

предлагам обсъждане на въпрос за пресконференция от Централната 
избирателна комисия и по ваша преценка и, разбира се, по съгласие 
с госпожа Ганчева – точка втора да отиде малко по-назад,  ако не 
възразявате.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  т.  2  се 
предлага  да  отиде  като  точка  четири.  Госпожо  Мусорлиева, 
записвам въпроса Ви в т. Разни, но ще го повдигна преди обедната 
почивка.

Има думата  госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, моля за нова точка 2, 

тъй  като  не  виждам  такава:  „2.  Доклади  относно  искания  за 
изплащане на възнаграждения на ОИК.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 
нова  точка  –  т.  1а  „Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.“

Има ли други колеги с предложения? Заповядайте, госпожо 
Бойкинова.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Госпожо  председател,  моля  да 
включите нова точка „Доклади по дела, жалби и сигнали“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще е нова 
точка – т. 1б „Доклади по дела, жалби и сигнали“.

 Господин Чаушев, имате думата.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Моля  да  ме  включите,   госпожо 

председател, в т. „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема  госпожо председател, моля 

да ме включите в новата точка – т. 1а. „Доклади относно искания за 
изплащане на възнаграждения на ОИК“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 
господин Арнаудов.

Има ли други предложения?
 Госпожа Грозева не е в „Доклади по писма“, а я преместваме 

в т. „Разни“.
Допълваме в „Доклади по писма“ госпожа Матева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения, 

променен и допълнен дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ерхан Чаушев Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, Камелия  Нейкова,  Кристина 
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар 
Томов);  против – 2 (Георги Баханов, Ивайло Ивков). 

Дневният ред се приема.
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Заповядайте, господин Баханов, за обяснение на отрицателен 
вот.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Гласувах  против  приемането  на  така 
предложения  дневен  ред,  тъй  като  не  разбрах  дали  се  приеха 
предложенията, направени от заместник-председателя на комисията 
госпожа  Мусорлиева  –  първо,  за  някаква  пресконференция,  не  се 
мотивира защо да я има и да знам как да гласувам дали да се включи 
такава точка, и второ, защо трябва т. 2 да отиде някъде назад – също 
не чух мотиви.

Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Баханов.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  от 
днешното  заседание  отсъстват   господин  Андреев  и   господин 
Христов.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклад  относно  искане  за  предоставяне  на  достъп  до 

обществена информация.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви заявление за 

достъп  до  обществена  информация.  Заявлението  се  намира  във 
вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали.  То  е  от  Фондация 
„Български институт за правни инициативи“.

В  заявлението  фондацията  желае  да  бъде  предоставена 
информация относно брой жалби, сигнали за нарушения по чл. 168, 
ал.  3 от Изборния кодекс,  постъпили в ЦИК за периода 2014 г.  – 
2018 г. , брой решения по чл. 168, ал. 3 от Изборния кодекс, по които 
страна  е  била Централната  избирателна  комисия  и  които са  били 
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оспорени от жалбоподатели пред компетентния съд в периода 2014 – 
2018 г.

Отправеното  запитване  се  осъществява  в  рамките  на 
сравнително  проучване  и  не  се  интересуват  от  лични  данни. 
Посочили  са  и  формата,  в  която  искат  да  бъде  предоставена 
информацията: копия, предоставени по електронен път на посочения 
адрес.

Срокът за произнасяне е 14-дневен и изтича на 19 февруари, 
поради което засега ви го докладвам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  нека  да  кажем за  протокола.  Бяхме извън  камера,  защото 
обсъждахме специфични детайли от водени дела и с оглед защитата 
на личните данни – затова бяхме извън микрофон.

Уважаеми  колеги,  продължаваме  с  новата  точка  1а от 
дневния ред:

1а. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  предлагам  да  одобрим  с 

протоколно решение искането от Общинска избирателна комисия – 
Невестино,  област  Кюстендил,  за  изплащане  на  възнаграждение, 
което сме получили с вх. № МИ-27-13 от 12.02.2019 г.

Изплащането е  за  проведено заседание на 07.02.2019 г.,  на 
което са присъствали председател, заместник-председател, секретар 
и седем членове. Заседанието е по повод освобождаване и обявяване 
на общински съветник от съответната листа.

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

Предполагам, че има предварителен финансов контрол? Да.
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Моля, гласувайте.
Гласували  20  членове на  ЦИК:  за  –  20 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.
  Това беше Вашият доклад,  госпожо Цанева? Благодаря.
Следващ докладчик в тази точка 
е  господин Арнаудов. Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпило искане от Общинска избирателна 
комисия – Раковски, за изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-
27-12  от  08.02.2019  г.  за  проведено  заседание  на  05.02.2019  г.  за 
предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник в 
Общинския съвет – Раковски, както и за две дежурства, дадени от 
секретаря  на  комисията  –  на  04.02.2019  г.  за  подготовка  на 
заседанието,  и  на  06.02.2019  г.  за  изпращане  на  протокол  от 
заседанието и уведомяване на председателя на Общинския съвет – 
Раковски, за взетото решение и на заинтересованите лица.

Приложен  е   протоколът  от  заседанието,  както  и  взетото 
решение на това заседание.

Предлагам  да  бъде  изплатено  възнаграждението.  Има 
счетоводна справка, както и контролен лист.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Арнаудов.

Колеги, има ли коментари? 
Заповядайте, господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ:  Аз  лично  мисля  и  за  първи  път,  колеги, 
чувам,  че  протоколът  от  заседанието  на  Общинска  избирателна 
комисия трябва  да  се  изпраща на  някакви заинтересовани лица – 
мисля, че така казахте, не на Общинския съвет, при положение, че 
Общинска избирателна комисия приема решение, това решение се 
публикува,  то  преди  това,  разбира  се,  се  разпечатва  на  хартия, 
подписва и може да бъде предоставено или пък видяно на интернет-
страницата  на  комисията.  За  това  нещо,  за  изпращане  на  този 
протокол всъщност е дадено и дежурство от членове на Общинска 
избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Цачев.

Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Само ще прочета пак какво е написано 

в  искането.  Дежурството на 06.02.2019 г.  е  дадено „за изпращане 
протокол,  уведомяване  на  председателя  на  Общинския  съвет  – 
Раковски, за взетото решение и на заинтересованите лица.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Арнаудов.

Има ли други коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, Камелия 
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова,  Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  Росица Матева, 
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар 
Томов);  против –   1 (Румен Цачев). 

Предложението се приема.
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Благодаря.
Изчерпахме точка 1а от дневния ред.

Продължаваме с новата точка 1б от дневния ред:
1б. Доклади по дела, жалби и сигнали“.
Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  докладвам ви Определение 

от  08.02.2019  г.  на  Административен  съд  –  Второ  отделение,  25 
състав.  С  това  определение  е  насрочено  делото  за  машинно 
гласуване  по  молба,  подадена  от  Мартин  Димитров  Димитров  и 
Петър Владиславов Славов.

Делото е насрочено за 18 март 2019 г. от 11,30 ч.
Имаме  срок  най-късно  до  първото  съдебно  заседание  по 

делото  да  представим  писмени  доказателства,  ако  преценим,  че 
такива ще сочим. Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.

Това беше Вашият доклад? Благодаря.

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Иванова. Заповядайте,  госпожо 

Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с рег. № ЦИК-07-27/1 от 
14.02.2019 г. от Доун Бранкати, професор по политически науки в 
Колумбийския университет – САЩ. Същият ни уведомява,  че във 
връзка  с  Глобалната  база  данни  за  избори,  която  представлява 
свободен  публичен  ресурс  за  изборни  данни  на  областно  ниво  и 
включва данни от почти 60 държави от 1945 г. до днешна дата,  е 
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широко  използвана  от  академичните  среди,  неправителствените 
организации и финансовите институции по цял свят.

Въпреки  че  е  обширна,  GEbase,  липсват  изборни данни от 
редица органи за управление от държавите-членки на Венецианската 
комисия.  Затова  същият  се  обръща  към  нас  с  молба  да  бъдат 
попълнени  данните,  които  те  изискват  и  които  могат  да  бъдат 
изпратени  по  три  начина  –  на  е-mail,  по  пощата  или  чрез  Гугъл 
драйф,  като  гарантира,  че  същите  данни  ще  бъдат  уместно 
идентифицирани  като  предоставени  от  ЦИК  и  всички  файлове  и 
карти,  които  ще  бъдат  изготвени  въз  основа  на  тях,  ще  бъдат 
достъпни за нас.

Той казва,  че съзнава,  че събирането на тези данни отнема 
време, но въпреки това казва, че заедно можем да намалим тежестта 
на управлението на данни върху органите за управление на избори и 
да улесним изследователските дейности сред държавите.

Към писмото е прикачен един файл, в който са описани 55 
държави,  които  са  подали  такава  информация.  Сред  тях  е  и 
България,  която  е  подавала  информация  относно  изборните 
резултати на областно ниво през периода от 1994 до 2005 г. Става 
дума за информация за изборите на национално и местно ниво.

Колеги, аз предлагам да обсъдим дали да бъде предоставена 
такава  информация  след  2005  г.  до  момента.  В  случай  че  се 
обединим около такова становище, да бъде подготвено едно писмо и 
към него в някаква подходяща форма по един от трите посочени 
начина, да предоставим такава информация.

Предлагам да подложим това искане на разискване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Само да попитам,  госпожо Иванова. Тъй като тук има едни 

препратки,  отворени  ли  са  от  администрацията  тези  препратки, 
знаем  ли  как  изглеждат  данните,  всъщност  каква  информация  се 
събира?
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КАТЯ ИВАНОВА: Има допълнителна информация, която е 
разпечатана  и  тя  е  прикачена  към превода.  Относно  този  проект, 
върху който се работи,  ни уведомяват,  че става дума за Глобална 
база  данни  за  избори  с  предходно  наименование  на  този  проект 
„Набор  от  изборни  данни  на  ниво  избирателен  район“,  като  тази 
Глобална  база  данни  за  избори  предостави  информация  относно 
резултатите от национални и местни избори по цял свят. Тези данни 
са  предоставени  на  две  нива  на  анализ,  което  позволява  на 
потребителите бързо да идентифицират резултатите от изборите в 
дадена държава като цяло или в конкретни избирателни райони или 
области на държавата. Всички партии са включени в базата данни, 
независимо от спечеления брой гласове. 

Данните  са  базирани  на  официални  изборни  резултати  от 
държавите  и  са  събрани от  различни правителствени институции. 
Данните са достъпни в множество формати – електронни таблици, 
таблици,  GIF  карти.  Електронните  таблици  предоставят  данни  на 
национално  и  местно  ниво  и  са  удобни  за  статистически  анализ. 
Таблиците ви позволяват да откриете бързо колко гласа и места е 
спечелила дадена партия в конкретните избори, докато GIF картите 
ви  позволяват  да  визуализирате  изборните  резултати  в  различни 
области. В случай че използвате тези данни, да бъдат цитирани по 
съответния начин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Иванова.

Уважаеми колеги, с оглед  така представената информация….
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  отговорим,  че  данните,  които 

искат,  са достъпни на страницата на комисията,  обаче те не са от 
2007 г., или да им изпратим дискетите от изборите, макар че аз го 
включвам  малко  резервирано  –  да  се  даде  пълния  разрез  на 
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държавата по политически убеждения, гласувания, резултати и как 
са вървели в съответните региони.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова.

Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, само обръщам внимание, че тук 

не  е  фиксиран  някакъв  период  от  време.  Аз  упоменавам  от 
таблицата,  която  е  предоставена  към писмото,  че  има  официална 
информация, че Република България е предоставила тези данни за 
периода от 1994 до 2005 г. Те не казват „от 2006 г. до наши дни“. 
Въпросът  е  на  преценка.  Никой  не  изисква  да  се  запълни  този 
период от време.

Аз тук ще подкрепя колегата Сидерова. Аз също мисля така 
като  докладчик.  Да  отговорим с  едно  писмо,  че  това  е  публично 
достъпна информация, качена на сайта на Централната избирателна 
комисия,  която е  органът  за  управление на изборите в Република 
България. Тя може да бъде почерпена оттам. А за предходни избори 
може да бъде извадена от раздел „Архив“  на произведените до този 
момент избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Иванова.

Колеги? Подлагам на гласуване такъв отговор.
Гласували  14 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, 
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова);  против  –  2  (Ивайло Ивков, Мартин 
Райков). 

Предложението се приема.
Благодаря.  Писмото, което току-що гласувахме, разбира се, 

ще бъде преведено на английски език.
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Продължаваме със следващ докладчик в зала. Това е  госпожа 
Сидерова. Заповядайте, госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Уважаеми колеги,  докладвам  ви  за 
последващо  уведомление  информация,  която  е  изпратена  на 
колегите, които ще пътуват в Молдова. Получили сме с две писма с 
вх.  №  ЦИК-07-152/7  и  ЦИК-07-152/8  уведомление,  че 
авиокомпанията,  за  която  бяха  ангажирани  билети  за  Молдова,  е 
отменила  полета,  както  и  информация  за  новия  полет,  който  е 
ангажиран  за  нашите  колеги,  които  ще  пътуват  до  Молдова. 
Информацията е препратена до колегите, както и информацията за 
полета на колегите е препратена в Молдова,  за да могат да бъдат 
посрещнати на летището.

Затова ви предлагам да я одобрим последващо. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Включително  мисля,  че  и  на  госпожа  Цанева  разпределих  и 
програмата,  която  да  погледне  Централната  избирателна  комисия, 
ако има интерес. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: А с индекс 9  на колегата Цанева е 
разпределена преписка с програмата на конференцията, на която ще 
присъстват нашите колеги. Програмата е пристигнала с вх. № ЦИК-
07-152/9 от 13.02.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова.

Това ли е Вашият доклад,  госпожо Сидерова? Имате още. 
Заповядайте.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Следващият ми доклад е във връзка с 
писмо-отговор,  което трябва да е  качено във вътрешната мрежа в 
папка с моите инициали, на Европейския икономически и социален 
комитет,  служба  „Заетост,  социални  въпроси  и  гражданство“  по 
повод  изпратения  ни  доклад  след  направено  проучване  на 
територията  на  всички  държави-членки  на  Европейския  съюз  за 
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възможностите за гласуване на граждани с увреждания в различните 
страни.  Благодарили  са  за  данните.  Аз  бях  определена  още  през 
2017 г. за лице, което да подаде информацията, която е минала през 
комисията. Благодарили са ни за нашето участие и са ни изпратили 
доклада, който е обобщен и изпратен.

Вижте, колеги, писмото в папката с моите инициали. За мен 
въпросът,  който е основен в този доклад, е този според мен даже 
масиран натиск, който върви от европейските структури, на хората, 
поставени под запрещение, да им бъде осигурявана възможност да 
гласуват, да не бъдат лишавани от право на глас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам 
госпожа Мусорлиева да води заседанието.

РУМЯНА СИДЕРОВА: От името на комисията съм изразила 
становище, че лица, които не могат сами да…- да го чета ли на глас? 
– както и съм ги помолила да ни включат в една от точките, защото 
те са изброили други положителни практики, но и превозването от 
общините до избирателни секции на хората, които трудно могат да 
ги достигнат, също е положителна практика.

Ако се сравняват някои изрази, изразите са взети едно към 
едно от доклада. Не са измислени от мен.

ПРЕДС.  МАРИЯ МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми колеги,  имате 
ли въпроси? Не виждам.

Режим на гласуване.
Гласували  14  членове на  ЦИК:  за  –  14 (Бойчо  Арнаудов, 

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); 
против – няма.

Предложението се приема.
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Моля да ме извините, но  госпожа председателката все пак 
определя хода на заседанието. Не ме е упълномощила. Каза ми, че 
госпожа Камелия Нейкова е на дневен ред.

Заповядайте, уважаема  госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-

246  от  11.02.2019  г.  Получили  сме  покана  за  участие  по  проект 
„Подобряване  на  включването  на  мобилните  граждани  на 
Европейския  съюз“  от  Института  за  обучение  на  служители  в 
международни  организации.  Мисля,  че  това  е  в  УНСС.  Има 
приложена програма. На 28 февруари ще бъде това мероприятие.

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Ще  бъде  предоставено  в 
администрацията, ако някой иска да участва, да се заяви.

Колеги,  връщам на доклад  писмо с  вх.  № ЕП-04-01-6/2  от 
06.02.2019 г., което е разпределено на колегата Ганчева и на работна 
група  1.10.  Докладвано  е  от  колегата  Ганчева  и  по  запитване  от 
посолството в Братислава попадна и при мен това писмо. Намира се 
във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от заседание от 
12.02.2019 г. 

Предлагам ви да одобрим текст на писмо, което да изпратим 
до  посолството  в  Братислава  в  отговор  на  тяхната  молба  за 
съгласуване  на  съобщението,  което  желаят  да  публикуват  във 
фейсбук-страницата  на  посолството  на  вниманието  на  всички 
български граждани, които ще гласуват на изборите за Европейски 
парламент.

Предлагам  ви  текста  на  съобщението  с  редакцията,  която 
приехме на работното обсъждане.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Да се запознаете, колеги.
Заповядайте, уважаема  госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  както  каза  колегата 

Нейкова,  това  писмо  беше  докладвано  от  мен  заедно  с  писмо  с 
вх. № ЕП-04-01-6/1 от 06.02.2019 г., което е разпределено отново на 
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мен и на работна група 1.10. Доколкото се обединихме в работното 
обсъждане, да бъдат разглеждани съвместно, включително днес на 
обсъждане в оперативен порядък поне аз възприех, че текстът, който 
госпожа Нейкова сега  предложи и изчете  като писмо,  същият ще 
бъде изпратен като писмо-отговор на това писмо, което ви цитирах, 
до  Министерството  на  външните  работи  по  повод  изложеното  от 
тях,  където сочат,  че са препратили нашето писмо във връзка със 
запитването от Испания до всички ДКП-та, а ние, като ползваме това 
тяхно писмо и запитването от Словакия, същият текст да изпратим 
до Министерството на външните работи.

Ако  правилно  съм  възприела  като  докладчик,  ви  моля  да 
подложите на гласуване и едно такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  двете  направени 
предложения заедно с корекциите.

Моля, гласувайте.
Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев, Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, Камелия  Нейкова,  
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против – 
1 (Ивайло Ивков). 

Предложението се приема.
Моля, продължете докладите си,  госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщам на доклад писмо с 

вх. № ЦИК-07-198/86 от 11.02.2019 г., което се намира в папка „A-
WEB“.  Това  е  проектът  за  изменение  на  Хартата  на  A-WEB.  На 
предходно заседание ви го докладвах за сведение и запознаване.



17

Текстовете на чл. 15, т. 4 и чл. 18, т. 5 са нови предложения 
на Избирателната  комисия на Индия,  по които нашата Централна 
избирателна  комисия  не  е  изразявала  становище,  не  сме  ги 
обсъждали. 

С тези документи се  запозна и Милена Радославова,  която 
подготвяше промените по Устава в предходни заседания. Тя каза, че 
това  са  напълно  нови  текстове  и  на  предходното  заседание  ние 
взехме  решение  Централната  избирателна  комисия  да  вземе 
становище в това заседание по тези предложения и председателят на 
ЦИК да ги изрази на заседанието на Изпълнителното бюро.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  нека  днес  да  вземем  решение,  че  принципно  можем  да 
подкрепим тези предложения, които са направени. А, колеги, след 
като  направим  и  работно  обсъждане,  вече  ще  видим  и  други 
позиции, които можем да изразяваме.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  16 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар 
Томов);  против – 1 (Мария Бойкинова). 

Предложението се приема.
Следващ  докладчик  е  господин  Томов.  Заповядайте, 

господин Томов.
ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 

писмо,  което  е  с  вх.  №  ЕП-22-1  от  08.02.2019  г.  Писмото  е  от 
господин  Георги  Кръстев,  който  ни  казва,  че  има  навършени  21 
години  и  би  желал  да  кандидатства  като  независим  евродепутат. 
Моли за разяснения каква  точно е  – буквално чета:  „Моля да ми 
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разясните  какво  точно  ми  трябва,  за  да  кандидатствам  за 
тазгодишните избори като независим евродепутат“.

Написал  съм  писмо-отговор  до   господин  Кръстев.  Да  го 
прочета ли? Не съм го качил във вътрешната мрежа. Мисля, че е по-
просто да го прочета. Съдържанието на писмото е следното:

„Уважаеми  господин Кръстев, условията за регистриране на 
независими  кандидати  за  депутати  в  Европейския  парламент  са 
определени с решение на ЦИК № 38-ЕП от 01.04.2014 г. Сроковете 
за  кандидатстване  в  настоящата  кампания ще бъдат определени с 
ново решение на ЦИК, което предстои да бъде взето. Съгласно чл. 
153 на сега действащия Изборен кодекс подаването на заявление за 
регистрация на инициативен комитет, издигащ независим кандидат, 
следва да е не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Тъй като в момента Народното събрание обсъжда промени в 
Изборния  кодекс,  макар  досега  направените  предложения  за 
промени да не касаят процедурите и сроковете за регистриране на 
независими кандидати,  Ви препоръчваме  към края  на  месец  март 
отново да отправите запитване към ЦИК, ако имате нужда от нова 
информация.“

Посочил съм линк към Решение на ЦИК № 38, както и линк 
към  Изборния  кодекс,  за  да  може  да  се  запознае  с  членовете  от 
Изборния кодекс, които имат отношение към тази процедура.

Това  е  съдържанието  на  писмото,  което  предлагам  да 
изпратим до  господин Кръстев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин  Томов.   Господин  Томов,  аз  Ви  моля  да  качите  този 
проект, защото той се нуждае от корекция и тогава ще коментираме.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, няма проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ  докладчик  е   госпожа  Солакова.  Заповядайте, 

госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 
докладна  записка  от   госпожа  Манолова,  директор  на  Дирекция 
„Администрация“  с  вх.  №  ЦИК-09-26  от  12.02.2019  г.  С  тази 
докладна  записка  се  представят  финансовите  отчети  за  касовото 
изпълнение на бюджета и на сметките за чужди средства, оборотна 
ведомост,  друга  отчетна  информация  като  разшифровки, 
обяснителни  записки  и  т.н.   с  всички  необходими  документи  за 
представяне на Годишния финансов отчет.

Обръща се внимание, че всички тези отчетни документи са 
предоставени на Министерството на финансите чрез уеббазираната 
информационна система. Те са изпратени по е-mail и на отговарящия 
за  Централната  избирателна  комисия  служител.  Получен  е  статус 
„одобрен“  на  12.02.2019  г.  Срокът  по  указанията  ДДС-
08/21.12.2018 г.  е  15  февруари  2019  г.   В  тридневен  срок  от 
одобрението  следва да  се  представят  в Сметната  палата  копия от 
тези  протоколи  за  одобрение  на  отчетите  от  Информационната 
система  на  управление  на  държавно  съкровище,  касовия  отчет, 
допълнителната информация, баланса и приложението към отчета на 
електронен носител и на хартиен носител.

Представени са и две декларации, които са подписани на този 
етап от главния счетоводител.

Предлагам ви да одобрим изпращането на Сметната палата на 
така посочените документи от Годишния финансов отчет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  15  членове на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  
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Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов);  против –   няма.

Предложението се приема.
Моля продължете,  госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЦИК-04-6 от 13.02.2019 г. Това са указания на Министерство на 
финансите  БИ  №  1/08.02.2019  г.  Те  са  получени  от  главния 
счетоводител. То е във връзка и с Решение № 52 от 31.01.2019 г. на 
Министерския съвет за бюджетната процедура за 2020 г. 

Сроковете за представяне на проектобюджетите са посочени, 
включително  и  във  връзка  с  необходимостта  Централната 
избирателна комисия тази година да готви програмен бюджет.

Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх.  №  ЦИК-08-8  от 
13.02.2019 г.  Това  е  една  оферта  за  рекламни  материали.  В  тази 
връзка  ви  докладвам  докладна  записка  от   госпожа  Богданова  за 
директор  на  Дирекция  „Администрация“  с  вх.  №  ЦИК-07-27  от 
14.02.2019 г.  Тя е относно закупуване на допълнителни рекламни 
материали за нуждите на Централната избирателна комисия с оглед 
на недостига на закупените през 2018 г. рекламни материали.

Виждате,  посочени  са  в  докладната  записка.  Оферта  е 
поискана  от  рекламната  агенция,  на  която  беше  поръчано 
изработването  на  артикулите  в  края  на  миналата  година.  Общата 
стойност на предложената оферта е в размер на 2 324,80 лв. без ДДС. 
Предлагам ви да одобрим разходите за закупуване на тези рекламни 
материали от рекламната агенция така, както е получено като оферта 
в ЦИК.

Уважаеми  колеги,  с  оглед  представената  оферта  към 
докладната  записка  аз  ви  предлагам  да  отложим  приемането  на 
решение,  за  да можем да  прегледаме списъка на артикулите и да 
направим едно общо предложение за закупуване на артикули с една 
обща стойност.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Моля, продължете.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  в 

папка  „Покани“  са  публикувани покани за  семинари.  Моля  да  се 
запознаете.  Те  са  предоставени  и  на  директора  на  Дирекция 
„Администрация“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ли  са 
докладите Ви,  госпожо Солакова. Благодаря.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  искам  да 

аргументирам едно свое предложение.  Вие ще решите дали да  го 
прогласуваме. 

С оглед на развълнувалите обществото промени в Изборния 
кодекс и наболели проблеми, свързани по принцип и с Централната 
избирателна комисия, във връзка с това, че има различни становища 
в ЦИК дали и как да взимаме участия в различни срещи на органи, 
които  с  право  са  ни  поканили,  все  пак,  разбира  се,  след  наша 
подготовка  и  с  оглед  на  това,  че  на  мероприятия,  на  които 
защитаваме  законността,  дейностите  на  Централната  избирателна 
комисия, винаги сме единни – имам претенция да съм права в това – 
ви предлагам да направим подготовка – сега решение и подготовка – 
за  една  пресконференция,  издържана,  възпитана,  в  рамките  на 
добрия тон.

Защото ще ви кажа личното си – сега в лично качество казвам 
това, което ще ви кажа. Аз лично адмирирам изказванията въобще 
на   господин  Данаил  Кирилов.  Аз  считам,  че  той  много,  много 
израстна в това време и просто го съжалих вчера сам в Комисията по 
правни  въпроси.  Но  това  няма  нищо  общо,  изразих  лично 
становище. Представих си аз, ако съм на негово място, колко трудно 
би  ми  било  при  положение,  че  ред  парламентарни  групи  са 
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подготвени  и  т.н.  Той,  човекът  сам,  въпреки  че  беше  много 
подготвен..

Разбира се предложението ми по никакъв начин няма връзка 
с   господин  Дани  Кирилов.  Но  ви  предлагам  отново  като  орган, 
който  отговаря  за  управлението  и  контрола  на  изборите,  да 
направим подобна пресконференция. Пак повтарям, с подготовка.

И  допълнението  към  това  предложение  ми  е:  в  случай  че 
гласуваме  „за“,  да  поканим  БНТ  като  наш  партньор  за  пряко 
излъчване в случай, че решат, тъй като и без това всички медии ни 
канят.

Благодаря ви. Това е предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Мусорлиева.
Колеги? Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  по  принцип  бих 

подкрепила  госпожа Мусорлиева. Обаче считам, че провеждането 
на такава пресконференция като че ли е малко закъсняло. Считам, че 
по-редно  беше  Централната  избирателна  комисия  да  има  свои 
представители  на  заседания  на  Комисията  по  правни  въпроси, 
където би могла да изрази становище, включително и по това, което 
се  отнасяше  до  неизпълнение  на  съдебни  решения.  Но,  така  или 
иначе, не го направихме.

Ако ще организираме такава пресконференция, тя при всички 
случаи трябва да стане, след като Народното събрание вземе своите 
решения относно откриване или неоткриване на процедура за състав 
на ЦИК и промените в Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Нейкова.

Госпожа Мусорлиева има думата.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Абсолютно  съм  съгласна  с 

госпожа Камелия Нейкова. Категорично считам, че това трябва да 
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стане след като минат промените на Изборния кодекс в парламента. 
Никой от нас не очакваше да присъстват хора на високи позиции, 
които неаргументирано се изказват в Комисията по правни въпроси, 
за да можем да отговорим подобаващо. Това, първо. Аз самата не 
участвах в това.

Второ, мисля си, че по-добре е по-късно, отколкото никога – 
старата максима.

Благодаря Ви, госпожо Нейкова. Аз съм съгласна принципно 
с Вас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Мусорлиева. 

 Господин Ивков, имате думата.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  изобщо  не  разбрах  за  какво  става 

въпрос.  Централната  избирателна  комисия  предизборно  иска  да 
прави  пресконференция,  за  да  сподели  с  обществото  какво?  Ако 
искате на протокола да видим изказването и предложението, но аз не 
разбрах какво искаме да кажем на обществото, кое налага да се даде 
пресконференция, а после да мислим за момента – дали сега, дали 
след това.

Какво  трябва  ние  да  кажем?  Каква  е  нуждата  ни  нещо да 
кажем, по кой въпрос? Съжаленията за  Дани или за Боби,  или за 
Пепи,  са  си  едно  на  ръка.  Какво  иска  Централната  избирателна 
комисия да каже? Кое е важното? Кое налага тази пресконференция?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Ивков.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Ще  се  наложи  да  цитирам 

господин  Дани Кирилов, който на подобна забележка от страна на 
един   господин  в  Комисията  по  правни  въпроси  отговори,  че  се 
опитвате да ми нарушите правото на публично изказване. Аз казах, 
че  в лично качество се  изказвам.  Абсолютно лично за  себе  си го 
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съжалих и това няма нищо общо с изказването ми и предложението 
ми  за  пресконференция.  Разбира  се,  че  нямат  нищо  общо  моите 
лични чувства, те въобще нямат място в тази зала, което е ясно като 
юрист.

Предложението  ми  е  да  направим  такава  във  връзка  с 
бъдещите изменения на Изборния кодекс,  които ще бъдат приети. 
Между другото, голяма част от тях са съобразени с нашия доклад, 
който  даваме  задължително  на  Народното  събрание.  Разбира  се, 
казах, че това трябва да стане при сериозна подготовка от страна на 
ЦИК и заради това, че бяха изнесени – няма да цитирам сега от кого 
и как, това, ако се реши, на пресконференция и, ако реши ЦИК, ще 
се  каже,  да.  Просто  за  мен  имаше  неверни  данни,  които  касаеха 
ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, в ЦИК мисля, че има все пак в тези 
години…Не  съм  против  да  правим  конференции  и 
пресконференции.  Но  понеже  като  мотив  се  казва  „бъдещите 
промени в  Изборния кодекс“,  но  ние  имаме една,  в  общи линии, 
константна практика и слава  Богу,  се  придържаме към нея,  да  не 
коментираме промени в закона, преди да са се случили. А за самата 
конференция е ясно, че няма как да се случи пресконференция преди 
да  се  приемат  промените  в  закона.  Законопроектът  в  момента  се 
гледа,  той днес ще бъде приет.  Хубаво, да направим сметката,  но 
като минат промените. Няма как да стане преди това. Ако някой се 
чувства  обиден  в  лично  качество  като  член  на  ЦИК,  че  друг  в 
Комисията  по  правни  въпроси  е  казал  неща,  това  е  друга  тема., 
много неверни неща се казват. Когато има спорове по определени 
въпроси, аз лично не съм забелязал нещо, което не е вярно, в тази 
хипотеза, която в момента се цитира по отношение на решенията на 
ЦИК. 
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Лично аз считам, че не са неверни нещата, които се изказаха 
вчера при обсъждане на този текст от Изборния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  И  госпожа 
Мусорлиева има думата. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Приключвам  и  няма  повече  да 
взимам отношение. Просто като дуплика на репликата на  господин 
Цачев ще кажа, че  съм съгласна и Ви благодаря за това изказване, 
че е хубаво, че сме се въздържали досега  от коментари, които са, 
разбира  се,  в  компетентността  на  българския  парламент  и 
законодателството. Правилно. 

Дори само за този дебат аз ви благодаря. Тогава директно ще 
кажа това, от което изобщо не съм обидена, напротив  Много съм 
обнадеждена от това, че ни се четат докладите и че ни се познават 
вече  в  Комисията  по  правни въпроси  това,  което  не  беше така  в 
предишни и  по-предишни комисии и  години.  Просто  според  мен 
обществото  трябва  да  знае,  че  ЦИК  се  съобразява  винаги  с 
решенията на българския съд, винаги ги спазва. Също трябва да бъде 
изяснено, в чисто адвокатско качество го казвам това, че Върховният 
административен съд има правоспособността, дадена му по закон, да 
решава в случай на нужда делата по същество в тези хипотези, които 
ни касаят и беше изнесена една цифра, която считам и мисля като 
заместник-председател  на  тази  комисия,  че  съм  следила  тези 
решения. Аз не зная откъде намериха тези 13 съдебни решения, с 
които  ЦИК  не  се  е  съобразила.  Смятам  че  това  е  изключително 
пагубно насаждането в обществото на тази цифра, защото хората ще 
си кажат,  че  ЦИК,  видиш ли,  не  се  съобразява  със  съда.  А ЦИК 
винаги е призовавала за съблюдаване на законност и за спазване на 
съдебните решения и не съществува такава бройка.

Това е, което имам да кажа. Няма повече да взимам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Мусорлиева.
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Уважаеми колеги, с оглед изразените мнения и проведената 
дискусия,  разбира  се,  че  когато  има промени в  Изборния кодекс, 
наше задължение е да уведомим обществото и гражданите за тези 
промени,  защото  те  касаят  и  начина  на  упражняване  на  техните 
права.  Така  че,  струва  ми  се  не  се  налага  да  подлагам  нещо  на 
гласуване, ние правим наша пресконференция, правим брифинги. На 
тези  пресконференции  и  брифинги  ще  представим  промените  в 
Изборния кодекс. Също така, разбира се, бихме могли и да поставим 
акцент  върху  статистиката  с  оглед  жалбите  и  сигналите  в 
Централната  избирателна  комисия  и  решенията  на  Върховния 
административен съд.

Уважаеми  колеги,  с  това  приключваме  първата  част  от 
нашето заседание. Давам почивка до 14,00 ч.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги. В залата присъстват 16 членове на Централната избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.
Уважаеми колеги,  все  още сме  на  точка  2  от  дневния  ред 

„Доклади по писма“
Следващ  докладчик  по  тази  точка  е   госпожа  Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  преписка  с 

вх. № ЕП-03-1-9 от 12.02.2019 г. Разпределена е на мен и на  госпожа 
Цанева  и  с  резолюция  на  председателя  във  вътрешна  мрежа  е 
отбелязано,  че  е  получена  от  два  адресата.  Докладвано  е  на 
заседание на 12.02.2019 г. и в превод.

Така че докладвам съобразно председателската  преценка за 
сведение и приключване на преписката.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Уважаеми колеги, във връзка с тази преписка и докладвани 
преписки преди това и с оглед натоварване от страна на Централната 
избирателна  комисия  осъществих  контакт  непосредствено  преди 
втората част на заседанието с  господин Дончев – вицепремиер на 
Република  България,  като  му  поставих  въпроса,  свързан  със 
създаването на Националната  мрежа за  изборно сътрудничество и 
определяне  на  органа,  който  ще  представлява  България  в 
Европейската мрежа за изборно сътрудничество.

Уважаеми колеги, информацията, която получих от  господин 
Дончев,  е,  че  ще  ни  представлява  постоянният  секретар  на 
Министерството  на  външните  работи,  а  по  отношение  на 
Националната мрежа за изборно сътрудничество  господин Дончев 
ще  изпрати  едно  писмо  до  институциите,  които  следва  да  бъдат 
включени в тази мрежа, за определяне на представител, разбира се, 
ще изпрати писмо и до Централната избирателна комисия, която е 
част от тази мрежа.

Госпожа Ганчева, по тази точка имате ли още? Нямате.
Продължаваме  със  следващ  докладчик.  Това  е   господин 

Пенев. Заповядайте, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ:  Колеги,  във  връзка  с  вчерашното ни 

решение  за  откриване  на  процедура  за  обществена  поръчка  за 
предоставяне  на  таксиметрови  услуги  чрез  безналично  плащане  с 
ваучери, са предприети всички действия за публикуване на обявата, 
включително и на страницата на Агенцията за обществени поръчки, 
като  при  първоначалното  публикуване  е  допусната  техническа 
грешка, която своевременно е отстранена и в момента информацията 
е публикувана коректно. 

Но в  тази  връзка  сме  получили на  е-mail,  тоест,  писмо по 
електронната поща с вх. № ЦИК-06-4 от 13.02.2019 г.,  в което се 
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посочва  периодът,  за  който  се  е  съдържала  публикувана 
информацията с допусната техническа грешка.

Докладвам ви го за сведение.
Докладвам  също  така  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-1/5  от 

12.02.2019 г. и превода на това писмо от 14.02.2019 г., получено по 
електронната поща. Същото е от д-р Аарти Агаруал, сътрудник – 
редактор на Воис интернешънъл. С това писмо ни уведомяват,  че 
бр.  4  вече  е  издаден  по  време  на  Международна  конференция, 
проведена  в  Ню  Делфи,  Индия,  и  съответно  ни  уведомяват,  че 
следващото издание е насрочено за април 2019 г. с целевата област 
на  предстоящия  брой  „Образование  на  избирателите  за 
информирано и етично гласуване“ и, разбира се, отправят към нас 
покана  за  участие  при  изготвянето  на  това  издание  на  Войс 
интернешънъл.

Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  бяха 

Вашите доклади,  господин Пенев? Да, благодаря.
Уважаеми колеги,  следващ докладчик  е   господин Мартин 

Райков. Заповядайте, господин  Райков.
МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  на  предно  заседание  ви 

докладвах преписка с вх.  № ЦИК-00-678/2,  в която всъщност има 
допълнителен въпрос,  пристигнал с  писмо с вх.  № ЦИК-00-678/3. 
Събрани са в един е-mail и двата въпроса от Весела Пашева, която е 
сътрудник  за  изграждане  критериите  за  машини  за  гласуване, 
техническа спецификация. Тя задава няколко въпроса.

Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  ви 
предлагам отговора, който мисля да й дадем като комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предлагам да не се праща само това, 
а да има един кратък отговор, който е свързан със списъците.
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Първото изречение може да остане: „…и ви информираме, че 
съществуват  отделни  избирателни  списъци  за  всеки  отделен  вид 
избор и отделни списъци за всеки референдум“.  Защото те питат 
при условие, че са два.

„Изпращаме ви приетите от ЦИК правила и условия….“
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Сидерова.
Колеги, дотук правим корекции в първия абзац, и, разбира се, 

както е  практиката  в  ЦИК,  изпращаме отговорите  на  поставените 
въпроси до всички, които ни подпомагат.

МАРТИН РАЙКОВ: Въпросите явно не са прехвърлени и са в 
папка с моите инициали от предишното заседание. Четете последния 
PDF-файл, който е от предното заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  в  оперативен  порядък  обсъдихме  отговора.  Имаме  ли 
някакви други коментари?

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: 2019 г. е било по един начин, сега е 

по друг начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 

подлагам на гласуване отговора.
Моля, гласувайте.
Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Предложението се приема.
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Колеги, следващ докладчик е  госпожа Матева. Заповядайте, 
госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  във 
вътрешна мрежа в папка „A-WEB“ са качени писмата, които ще ви 
докладвам.  Те  са  с  вх.№  ЦИК-07-198/97  от  12.02.2019  г.  Това  е 
писмо  от  генералния  секретар  на  A-WEB,  за  което  в  работно 
обсъждане ви спомена колегата Алексиева, и с което той уведомява 
всички  членове  на  A-WEB,  че  всички  обвинения  към  него  са 
доказано  отпаднали  и  е  получил  писмо  от  прокуратурата,  че  е 
оневинен  по  всички  обвинения  от  Националната  избирателна 
комисия на Корея.

Докладвам ви го за сведение.
Следващият  ми  доклад  е  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-198/96. 

Малко са объркани номерата, тъй като в един момент са въвеждани 
английският текст с един номер, българският текст с друг номер, а 
сега вече се завеждат под един номер и английският, и българският 
текст. Така че вх. № ЦИК-07-198/96 от 14.02.2019 г. е преводът, а от 
12.02.2019  г.  е  английският  вариант.  Това  е  писмо,  с  което  се 
информират  участниците  на  Специалния  комитет,  който  ще  има 
заседание  на  20.02.2019  г.,  че  то  ще  започне  в  15,00  ч.  на 
20.02.2019 г.

Докладвам ви го за сведение.
Следващият ми доклад е писмо с вх. вх. № ЦИК-07-198/98. 

Пристигнало е на 12.02.2019 г., преводът е от 13.02.2019 г. Това е 
също  е-mail  по  организация  на  заседанието,  в  който  се  получава 
информация за кредитната карта на Секретариата,  с която се дава 
гаранция на хотела, че ще бъдат платени задълженията за нощувки, 
които се поемат от Секретариата,  както и се правят уточнения за 
конкретни гости – разходите за пребиваването им и за нощувките за 
чия  сметка  ще  бъдат.  Припомням  ви,  че  от  хотела  изискват 
поименно да бъде уточнено кой гост ще бъде за сметка на ЦИК-
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България, кой гост ще бъде за сметка на Секретариата на A-WEB. 
Така че този е-mail е във връзка с това и с организацията – как да 
бъде  подредена  залата  за  заседанията  на  Специалния  комитет  на 
20.02.2019  г.,  и  за  заседанието  на  Изпълнителното  бюро  на 
21.02.2019  г.  Към  тази  дата  последният  списък  на  участниците  е 
изпратен с този е-mail

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-09-198/99 от 12.02.2019 г., 
което е във връзка с отново уточнение. Не е подаден за превод. Така 
че се намира във вътрешната мрежа само на английски език. Това е 
за уточняване на визата на  господин Бандов. Знаете, че отдавна се 
занимаваме с него. Това е организационен въпрос.

Докладвам го за сведение. 
Следващото писмо е с вх. № ЦИК-07-198/100 от 13.02.2019 г., 

което  отново  е  във  връзка  с  организацията.  Това  е  писмо  от 
избирателната  комисия  на  Индия,  с  което  потвърждават,  че  ще 
присъства  тричленна  делегация,  кои са  лицата,  с  кой самолет  ще 
пристигнат,  с  кой  самолет  ще  отлетят.  Така  че  това  отново  е 
информация за сведение. 

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-07-198-101 от 13.02.2019 г. 
Тук отново се правят уточнения за нощувките – колко се поемат от 
ЦИК-България,  колко се поемат от Секретариата  на A-WEB,  като 
някои от участниците,  които ще останат един ден повече или ще 
бъдат един ден по-рано, си поемат лично нощувките. Така че това са 
уточнения  кои лица са  като физически лица за  сметка на  ЦИК – 
България, кои са за сметка на Секретариата и кои нощувки на тези 
лица извън поетите от Секретариата, са за сметка на самите лица.

От тази кореспонденция за днес последно докладвам  писмо с 
вх. ЦИК-07-198-102 от 13.02.2019 г.  То отново не е преведено, но 
тук всъщност се изказват благодарности за изпратената информация 
и се уведомява, че гостите ще бъдат чакани на летището с табелка с 
надпис „A-WEB“.
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Така че всички тези писма ви ги докладвах за сведение, те се 
намират във вътрешната мрежа в папка с надпис „A-WEB“

В  тази  връзка  и  във  връзка  с  предходно,  одобрена  от 
Централната избирателна комисия необходимост от осигуряване на 
материали за заседанията, ви предлагам следното. В момента имаме 
оферта за изработка на тефтерчета с  такъв размер и с чисто бели 
листа, като цената за 100 тефтерчета е 325 лв. без ДДС и трябва да 
одобрим някой от двата дизайна. Предлагам ви да бъде светлият, тъй 
като светлият дизайн са одобрили за паното и за баджовете.  

(Госпожа Матева показва пред членовете на комисията).
Ако сте съгласни, да гласуваме и да бъдат изработени с този 

дизайн 100 тефтера с този дизайн с били листа
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  18 (Бойчо  Арнаудов,  

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

Благодаря.
Моля, продължете доклада си,  госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  разбрах,  че  на 

предходно  заседание  сте  одобрили  да  наемем   госпожа  Стефка 
Александрова за протокола за събитието. Предлагам ви да сключим 
договор с аналогичния текст, който е сключен с нея за предходното 
събитие,  което организирахме – Конференцията на АСЕЕЕО, като 
предметът  на  договора  да  бъде,  че  тя  приема  да  консултира 
подпомага  Централната  избирателна  комисия  в  дейности  по 
протокол във връзка с организирането и провеждането на Седмото 
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заседание на Изпълнителното бюро на A-WEB, което ще се проведе 
в  периода  19  -  21.02.2019  г.  в  Гранд  хотел  „София“.  Останалите 
клаузи са същите като в предходния договор.

Колеги, за момента оттеглям този доклад. Ще установя какъв 
е бил договорът за предходната конференция и ще ви го докладвам 
отново.

Уважаеми колеги,  важно е  и  ви  моля  да  обсъдим  следния 
въпрос. Трябва да укажем участниците от Централната избирателна 
комисия,  за  да  могат  да  бъдат  изработени  евентуално  табели  и 
баджове. Аз ви предлагам за заседанието на 20 февруари, което е на 
Специалния  комитет,  да  участва  председателят  на  комисията 
госпожа Алексиева, заместник-председателят  госпожа Мусорлиева 
и секретарят на комисията  госпожа Солакова. За заседанието за 21 
февруари  ви  предлагам  същите  лица  да  вземат  участие,  защото 
представляват Централната избирателна комисия на България. Това 
е ръководството на комисията.

Затова  предлагам  те  да  вземат  участие  и  за  тях  да  бъдат 
изработени баджове и табели.  А за останалите членове,  които ще 
участват в двете вечери, ако преценим, че трябва да има табели за 
самите маси – кой къде ще сяда – допълнително ще ги изготвим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ:  Аз предлагам председателката Ивилина 
Алексиева и Йорданка Ганчева като един стожер в тази област, също 
да  присъства,  както  и  Росица  Матева,  която  се  грижи  за 
организацията. Предлагам тази тройка да присъства на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Като  не 
забравяме заместник-председателя.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  аз  поддържам 

предложението  си  България  да  бъде  представлявана  освен  от 
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председателя от заместник-председателя и секретаря и ще ви кажа 
защо. Не смятам, че аз или някой друг колега трябва да присъстваме 
на  обсъждане  на  заседание  на  Изпълнителното  бюро,  където 
Централната  избирателна  комисия  на  България  е  член  и  се 
представлява от нейния председател. Но тъй като сме домакини на 
това събитие, затова предлагам председателят да не бъде сам в това 
участие, а да присъстват заедно с нея и заместник-председателят, и 
секретарят  на  комисията.  Други  членове  не  смятам,  че  трябва  да 
присъстват,  тъй  като  това,  че  някой  от  колегите  –  в  случая  аз  – 
докладвам  тази  преписка,  то  е  защото  ми  е  разпределена  от 
председателя.  Решенията  на  комисията  се  вземат  от  всички  и  не 
виждам с какво аз бих допринесла с моето участие в събитието.

Така че ви предлагам да гласуваме да вземе участие в двете 
заседания ръководството на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля,  госпожо Матева,  да кажете 
нивото  на  събитието.  Какво  ниво  е:  директор,  член  на  ЦИК, 
ръководство, тъй като Вие сте най-запозната, за да мога примерно аз 
да  преценя с  оглед направеното от Вас предложение,  на колегата 
Ивков  –  какво  следва  примерно  аз  да  взема  като  информирано 
решение.  

РОСИЦА МАТЕВА: Генералният секретар на Асоциацията, 
на  Доминиканската  република  –  председателят  на  Централния 
изборен  съвет,  на  Избирателната  комисия  на  Малави  –  директор 
„Правни  услуги“,  на  Румъния  –  заместник-председателят  на 
постоянния  изборен  орган,  за  ЮАР  не  е  посочено  какъв  е 
господинът, който ще представлява страната, за ЦИК на Косово – 
председателят на ЦИК – Косово, госпожа Валдете Дака – тя е идвала 
много  пъти  в  България,  включително  и  на  конференцията  на 
АСЕЕЕО, за  Камерун – председателят на Комисията на изборите на 
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Камерун,  за  Държавната  избирателна  комисия  на  Хърватия  – 
госпожа Яния Дробняк – тя е член на комисията и както знаете, тя 
основно  представлява  Държавната  избирателна  комисия  в 
международните й участия, тъй като и на заседанията на АСЕЕЕО и 
на A-WEB  госпожа Дробняк участва във всички заседания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Втори  въпрос  имам,   госпожо 
Матева. Всеки един от тези, които изброихте, какво право на глас 
има?

РОСИЦА  МАТЕВА:  Той  представлява  държавата-член  в 
Изпълнителното бюро.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Съответно гласува с един глас?
РОСИЦА МАТЕВА: Естествено.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви.
РОСИЦА МАТЕВА: Изпълнителното бюро на A-WEB   се 

състои  от  държави-членки.  Както  припомних,  от  Европа  са  3 
държави-членки, не си спомням от останалите континенти по колко 
бяха,  но  подробно  ви  докладвах  кои  са,  когато  се  прибрахме  с 
колегата Сюлейман от командировката миналата година в Румъния. 
Там  бяха  избрани  ново  Изпълнително  бюро,  там  избраха  и 
Република  България,  там  избраха  всички останали  от  целия  свят. 
Подробно  ви  докладвахме  кои  са  те  по  държави.  Държавите, 
съответният  избирателен  орган  на  всяка  държава  е  член  и  се 
представлява  от  нейния  представляващ  или  от  лице,  което  е 
изпратено за съответното заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Уважаеми колеги,  в  оперативен порядък дойде и още едно 
предложение  –  то  е  само  аз  и  госпожа  Мусорлиева  да 
представляваме. 
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Уважаеми  колеги,  мисля,  че  това  трето  предложение  ни 
обединява.  Така,  че  аз  подлагам  на  гласуване  аз  и   госпожа 
Мусорлиева да представляваме.

Добре,  колеги,  не  ни  обединява.  Затова  започваме  да 
гласуваме предложенията по реда на тяхното постъпване.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  По  отношение  това,  че  колега, 

който в момента е извън зала, направи предложение за моето име, 
колеги, аз лично не бих възразила, никога не бягам от отговорност, 
но  считам,  че  нивото  на  това  събитие  и  все  пак  Централната 
избирателна комисия се представлява от председателя, аз мисля, че 
госпожа  Ивилина  Алексиева  до  настоящия  момент  достойно  е 
представяла  на  всички  мероприятия  и  форуми  в  чужбина  и  в 
страната  в  качеството  си  на  председател  на  Централната 
избирателна комисия Централната избирателна комисия и България 
като цяло.

Ако  госпожа Ивилина Алексиева има някакви притеснения, 
желания  и  т.н.,  аз  считам,  че  след  като  тя  има  освен  ЦИК  на 
Република България и представлява и континента Европа, доколкото 
съм запозната с преписката, моля за нейното мнение. Но аз лично не 
считам,  че  моето  място  –  тъй  като  бях  поименно направена  като 
предложение – е на това събитие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да разбирам ли, 
че по този начин си правите отвод? Благодаря.

Уважаеми колеги, има три предложения.и аз предлагам да ги 
гласуваме по реда на тяхното постъпване, освен ако още някой не 
желае да се включи с нещо и да допринесе. Разбрах, че е направен 
отвод.

Първото  постъпило  предложение  беше  за  Ивилина 
Алексиева,  госпожа Мусорлиева и  госпожа Солакова.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували  17 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  
Георги  Баханов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка 
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова 
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева, Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Таня  Цанева);   против  –  2  (Ерхан  Чаушев,  Севинч 
Солакова). 

Предложението се приема.
Колеги,  това  предложение  постигна  необходимото 

мнозинство. Така че следващите предложения няма да ги подлагам 
на гласуване.

Колеги,  упълномощавам   госпожа  Солакова  да  води 
заседанието.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колега  Матева,  моля, 
продължете с докладите си.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  преди  малко  ви  докладвах 
договора  с  Протокола  на  Народното  събрание.  Представих  ви 
възнаграждението да бъде уговорено на 1000 лв. Останалите неща 
ви ги докладвах преди малко.

ПРЕДС.  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте 
предложението. Това е във връзка със съгласието на Протокола от 
Народното  събрание  да  се  ангажира  да  подпомогне  работата  на 
Централната избирателна комисия като домакин на заседанието на 
Изпълнителното бюро. 

Имате ли въпроси, коментари? Не виждам.
Подлагам  на  гласуване  предложението  за  размер  на 

възнаграждението заедно с  преди това докладваните други клаузи 
като предмет с  госпожа Стефка Александрова.

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

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  
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Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.
Моля, продължете,  госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  ви  да  одобрим 

осигуряването на професионален диджей с озвучаване за вечерята за 
21 февруари,  за  да  може да  бъдат  реализирани одобрените преди 
това дейности. Сумата е 900 лв. без ДДС, като от тази сума трябва 
извадим фотозаснемането, което сме одобрили, тъй като се предлага 
да наемем фирмата „Филипо ентъртаймънс“, която ни е направила и 
предходния път озвучаването и заснемането, и ще бъдат направени 
общата снимка, снимките на събитието и озвучаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  17  членове на  ЦИК:  за  –  17 (Бойчо  Арнаудов, 

Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мартин 
Райков,  Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.
Уважаеми  колеги,  с  това  изчерпахме  точката  „Доклади  по 

писма“

Преминаваме  към  следващата  точка  –  точка  трета от 
дневния ред:

3. Доклад относно криптотула и Европейска мрежа
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад преписка 
с вх. № ЕП-00-5/2 т 07.02.2019 г., като припомням, че това е проекта 
на  дневник  от  "Информационно обслужване"  АД,  който  ни  беше 
изпратен във връзка  с  направените наши предложения,  коментари 
съгласно наше писмо с изх. № Е П-00-7 от 05.02.2019 г. Той беше 
отложен и предния път с оглед работната среща, която проведохме, 
и да се запознаят колегите.

Предлагам  ви,  ако  нямате  забележки,  да  одобрим  така 
представения  дневник  съгласно  писмото,  като  в  самото  писмо  се 
обръща внимание в забележка какво ще се отбелязва в двете колони, 
какво е било в предишната колона, сочи се съответното добавяне и 
колона „отговорен експерт от екипа“,  в която се посочва името и 
фамилията  на  експерта,  който  е  предприел  съответните  действия. 
Сочат се случаите,  когато нямат адресант или адресати. Тогава се 
налага  предаване  на  информацията,  например,  извън  генерирани 
криптографски  ключове  и  други  подобни  действия,  предмет  на 
същия договор, съответните колони ще бъдат празни със забележки 
на съответния ред.

Обръщат внимание, че последните промени, приети на среща 
на  експертна  група  в  Брюксел,  обмена  на  данните  между  страни 
както  при  първоначалните  тестове  чрез  качване  на  криптираните 
файлове,  чрез  профила  на  съответната  точка.  Тук  обаче  при 
разпечатването  ми  се  губи  нещо.  Предполагам,  че  както  е 
разположено във вътрешната мрежа, е ясно.

Обърнете внимание на последното изречение, колеги. „…като 
адресат  на  изходяща  информация  организация  или  лице,  а  само 
контактната точка на страната в системата circabc“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, във връзка с този дневник моля да погледнете в папката на 
госпожа Ганчева писмо с вх. № ЕП-00-8-ИО – това е папка. В тази 
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папка  има  трети  файл,  наречен  „Дневник  2019“.  Моля  да  го 
погледнете. 

Уважаеми колеги, така предложеният ни проект на дневник 
всъщност в момента се  използва  за  тестовата  част.  В тази връзка 
може  би  да  прегледаме  тази  тестова  част  и  да  си  зададем  към 
изпълнителя  всички  въпроси,  за  да  можем  да  уточним  финално 
съдържанието на дневника. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би,  госпожо председател, във 

връзка  с  това,  което  казвате,  да  докладвам  все  пак  и  следващата 
преписка.  Тя  е  с  вх.  №  ЕП-00-8  от  13.02.2019  г.,  с  която  от 
"Информационно обслужване" АД  господин Илия Горанов, който – 
припомням  –  е  част  от  съгласувания  от  нас  екип  по  смисъла  на 
договора,  изпраща  до  членовете  на  Централната  избирателна 
комисия във връзка с изпълнението на договор за организиране на 
дейностите по тестване и реално провеждане криптирания обмен на 
информация и ни информира относно получените тестови данни от 
различни членки. До момента са получени файлове с тестови данни, 
както  следва  в  изложението.  Има  обяснения  относно  файла  с 
кандидати за Испания, като приложено ни е изпратен и дневник с 
данни за извършени действия до момента.

Както каза и  госпожа Алексиева, този дневник очевидно с 
оглед  тестовата  кампания  и  сроковете  се  води  и  затова  може  би 
Вашето  предложение,  госпожо  председател,  е  да  се  направи 
проверка на така предложения проект съгласно предходното писмо с 
реално водения. И, ако в случай че ЦИК има забележки, да ги даде, 
като направи сравнение с проекта и вече с реално водения дневник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля ви 
това да се случи до следващото заседание. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За улеснение, колеги, ще възложа на 
администрацията  да  постави  дневника  по  проекта  ведно  с  реално 
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водения в една папка, за да може да сравните, включително и наши 
входящи и изходящи писма в тази връзка.

Към момента приемаме за сведение ли, госпожо председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: …и за справка, 

за  да  можем  да  си  направим  всички  забележки  на  следващото 
заседание.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-
245 от 13.02.2019 г., като това отново, колеги, доколкото виждам, е 
писмо от "Информационно обслужване" АД, като се сочи, уважаеми 
дами и господа,  в отговор на наше писмо с вх. № ЦИК-00-243 от 
12.02.2019 г. приложено са ни изпратили описание на изпратените 
данни, като се сочи: „Всички регистрирани при вас съобщения са 
получени и на cp@cik.bg.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо  Ганчева.  Колеги,  това  е  за  сведение.  Направихме  тази 
справка. Оказа се, че наистина информацията е дублирана през двата 
е-mail-а и можете да видите и съдържанието.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател. 
С оглед и разискванията в оперативен и работен порядък ви моля за 
указания  дали  да  докладвам  преписките,  които  ми  разпределяте 
съгласно  предходна  резолюция,  които  се  съдържат  в  една  папка, 
която  ми  е  оформена  от  „Деловодството“  и  са  аналогични  на 
предходните писма, които докладвахме за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаема 
госпожо Ганчева, тези преписки са вътре преди днешния Ви доклад. 
С тях могат да се запознаят всички колеги. От този момент насетне 
нека  да  остане  за  сведение.  Те  ще  се  водят  в  една  папка  в 
„Деловодството“,  включително  и  в  електронна  папка  за  всички 
членове на ЦИК.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Да преминавам ли към следващата част? Да, благодаря.

mailto:cp@cik.bg
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Колеги, припомням, че това са преписките с входящи номера, 
които докладвах на предходно заседание. Имаме решение вече по 
тези  преписки.  Те  касаят  уведомление  за  среща  на  Европейската 
мрежа  за  електорално  сътрудничество,  която  ще  се  проведе  на 
27 февруари  2019  г.  с  приложени  материали,  включително  тази 
информация  сме  я  получили  препратена  от  госпожа  Даниела 
Кайтазка.

Колеги,  аз  само  отбелязвам  с  оглед  и  представената 
информация от  госпожа Алексиева днес във връзка с разговора й, 
проведен с вицепремиера, ще си позволя да изкажа мое мнение.

Не  знам  дали  сте  се  запознали  с  материалите  към 
преписката – и едната, и другата – те в голямата си част съвпадат, 
като  в  материалите  се  сочи,  че  ни  е  представено  таблично 
картографирани изборните  процеси  и  държавите-членки и  има по 
пет  точки,  в  които  е  предоставена  информация  за  компетентни 
изборни  власти,  „Правила  на  изборните  кампании  в  държави-
членки“,  „Финансови  разходи  на  политически  партии и  държави-
членки“,  „Финансови  разходи  на  политически  партии  в  държави-
членки, национални и международни наблюдатели на избори“.

Колеги, аз съвсем не в детайли се запознах с информацията и 
по мои спомени ние по т.  2.3.4 сме взимали отношение по повод 
различни  писма,  които  са  пристигали  в  Централната  избирателна 
комисия, а именно изпратили сме писмо-отговор с вх. № ЦИК-07-64 
от 20.04.2018 г. до Джаз Д3, отдел „Граждански права и свободно 
движение“  с  Главна  дирекция  „Правосъдие  и  потребители“,  като 
това е информация, съдържаща отговори на въпроси. 

Това  писмо е  било  на  мой доклад  и  на  колегата  Андреев. 
След  това  по  друга  преписка  установихме,  че  информацията  за 
Република България отново е некоректна, а именно вх. № ЦИК-07-
66  от  21.01.2019  г.  и  съответно  изпратихме  изходящо  писмо  от 
25.01.2019 г. – отново до същата дирекция с коректната информация.
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Съвсем  на  прима  виста  прегледах  нещо,  което  ни  беше 
впечатлило  по  таблицата,  че  съществува  едно  конституционно 
решение, което отново е с некоректната информация.

Аз  лично  предлагам  колегите  да  се  запознаят,  тъй  като 
обемът  е  голям,  и  за  следващо  заседание,  евентуално,  ако  реши 
Централната избирателна комисия – оставам преценката на ЦИК – 
да вземе отношение. Вече – повтарям – сме взимали отношение по 
тези въпроси, като по първата точка „Компетентни изборни власти“ 
се вижда, колеги, мисля, че е на втора или трета страница, отразен е 
кой  е  изборният  орган  на  Република  България,  кой  отговаря  по 
киберсигурност, контрола. Сочи се, че информацията е от IDEA.

По другата преписка, която е от  госпожа Даниела Кайтазка, 
освен  информация,  което  на  предходно заседание  докладвахме  за 
самото  учение  и  обосновката,  се  съдържа  и  отново  това 
картографиране  на  избирателните  процеси,  включително с  всички 
приложени материали.

Колеги,  докладвах  го  за  коректност  като  докладчик.  Оттук 
насетне  остава  изцяло  във  ваша  преценка  дали  ще  взимаме 
отношение, като изразявам моето мнение, че след като веднъж сме 
взели  отношение  по  това  и  виждаме,  че  отново  информацията  е 
некоректна  –  за  трети  път установяваме поне в  тази  част,  където 
погледнах  –  би  следвало  да  повторим,  да  изпратим  повторната 
информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Изцяло подкрепям предложението да 

се отговори още веднъж и да се каже за трети път. Но трябва да се 
посочи конкретно в коя таблица и конкретно в коя колона. Защото в 
предишните  си  писма  ние  сме  написали,  обща,  обтекаема 
формулировка, без да напишем колоната. 
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РЕПЛИКА: Не е вярно.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Вярно  е,  вземете  писмото  и  го 

прочетете. Никъде не пише, че в колона две или три беше, защото 
сега зрително не мога да си спомня, ако броим и номерацията може 
даже  да  е  четири,  не  пише  „втора  колона“  и  не  пише,  че 
информацията не е вярна за това, че в България няма решение на 
Конституционния  съд  от  2009  г.,  такова,  каквото  е  посочено,  и 
трябва да се заличи. Това трябва да се напише. 

„Нанесената  от  вас  информация в  еди-коя си колона „еди-
какво си“ следва да бъде заличена, тъй като няма такова решение на 
Конституционния съд на Република България.“

Единственото  решение е  от  1996 г.,  в  което се  казва,  че  е 
противоконституционна забраната 14 дни преди изборния ден да се 
огласяват социологически проучвания – това е по ЗИМ – и седем 
дни преди изборния ден да се огласяват социологически проучвания 
по ЗМИ. Но в същото това решение изрично е записано, че остава в 
сила забраната в изборния и предизборния ден да не се огласяват 
такива и да не се води предизборна кампания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова.

Давам думата на  госпожа Солакова.  Заповядайте,  госпожо 
Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Аз  лично  считам,  че  сме  подавали 
коректна информация и  проблемът  е  в  тази дирекция,  която не  е 
нанесла  тази коректна информация. 

Ще гласувам против, ако писмото не е адресирано до главния 
директор или още по-главен, ако има, от него и ако не напишем, че 
за пореден път подаваме и, ако тази информация не бъде поправена 
и  отразена  коректната,  подадена  от  Централната  избирателна 
комисия, повече отговор няма да даваме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, писмото със съответното съдържание, като бъде изготвено, 
ще го подложа на гласуване и след запознаване с цялата представена 
информация.

Госпожо Ганчева, имате ли още доклади? Не, благодаря.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тъй като оставихме за запознаване, явно 

процесът тече.  Както се казва: едно си баба знае, едно си баба бае.
 Госпожата Даниела Кайтазка  ми казва:  на 27-ми ще имам 

среща.  На 27-ми има среща на националните точки.  Не, че ще го 
решим пак днес, но аз да си го напомня. 

Сега ще се изслушваме ли? Аз не знам защо, като говоря, на 
третото изречение започваме нещо си.

Тук се докладва да се праща там или натам. Проблемът е, че 
ние ги пращаме – и затова се изказвам – само че отговор нямаме. 
Отговор нямаме: абе ние в тази мрежа ли сме или не сме? Пак ще 
започнем да казваме: нямаме никакъв отговор и да се чудим какво да 
правим. Само го поставям като въпрос. Както и да го чакаме, явно 
няма да го изчакаме. Само че искам да кажа, че това нещо е вързано 
и  пак  от  същата  госпожа  Кайтазка  с  вх.  №  ЕП-04-01/5  от  8  и 
23 януари, което е качено във вътрешната мрежа на 24.01.2018 г., 
папка „Цанева“.

Започвам тези  нещица  да  ви  ги  казвам,  защото  си  нямаме 
доверие, защото той си мисли „този ей така говори“. 

От  този  много  специфичен  доклад  пак  да  кажа  и  пак  ще 
повтарям,  че  на  31-ви  е  трябвало  да  кажем  кой  е  точката  от 
31 януари.  На  31-ви  е  трябвало  да  се  каже  –  хайде,  в  безлична 
форма – кой е тази контактна точка. Към момента не знаем. Обаче на 
26  февруари  има  първа  среща  на  Европейска  мрежа  за 
дезинформация, което е друго, но кой знае защо, може и да дойде. 
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Говоря системно. Да имате предвид, че на 26-ти има и още една за 
дезинформация. 

Освен това на 27-ми има вече втора среща. Какъв е статусът 
ни?  Статусът  ни  какъв  е?  Още  повече  не  знам  дали  е  приет  и 
мандатът на тази втора среща. Твърди се, че има, твърди се, че няма. 
Все тая. Но, като кажеш „а“, трябва да кажеш и „б“, и „в“, и „г“. 
Нали се нарича системен подход?

Та явно – продължаваме, а пък на 28 февруари има и среща за 
киберучение за изборите и т.н. Хайде, там сме добре. Ужким! Аз го 
говоря вече на микрофон. Омръзна ми да говоря извън микрофон.

Само за  уточнение.  Тези  дати  идват.  Пак  ще имаме дълги 
заседания тъкмо по тези точки. Да, ще имаме. Само го казвам, за да 
продължим пак  в  дългите  ни  разисквания,  когато  паднат  ей  тези 
срокове.  Само това ще кажа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Чаушев.

Следващият  докладчик  е   госпожа  Ганчева.  Заповядайте, 
госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, извинявам се, че може би не 
е  в  тази  точка.  Но  става  въпрос  за  проектите  на  писма,  които 
гласувахме по мой доклад и доклад на колегата Нейкова. Извинявам 
се,  това  писмо  е  изготвено  от   госпожа  Нейкова,  но  е  с  мои 
инициали, машинописките са се объркали. Моля да погледнете, те са 
гласувани, но с оглед, че става въпрос за разяснение, да погледнете 
както текстовете и едното, и другото за коректност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „Българските  граждани,  които  са 

включени  в  избирателни  списъци  за  гласуване  за  членове  на 
Европейски парламент от друга държава-членка…..“
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РОСИЦА МАТЕВА: Не така,  госпожо Сидерова. Трябва да 
бъде „за съответната държава…“ Това е общият текст.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Коя е тази „съответната“?
РОСИЦА  МАТЕВА:  „Всички  държави-членки  на 

Европейския  съюз“  –  това  е  текстът,  който  ще  изпращаме  на 
Министерството на външните работи, за да се разпространи и трябва 
да бъде еднакъв за всички държави.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ами той ще е еднакъв. Става дума за 
Германия.

РОСИЦА МАТЕВА: Така, както го предлагаш, означава, че 
може да гласуват и за кандидатска листа от друга държава.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Вие  чухте  ли  какво  казах  аз. 
Прекъсвате ме на средата на фразата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  понеже 
говорим  един  на  микрофон,  един  извън  микрофон,  за  протокола 
нищо не се записа. 

 Госпожа Сидерова има думата да направи предложение.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема   госпожо  председател, 

доколкото разбирам от всички разговори извън микрофон, позволих 
си да върна писмото с оглед това, че става въпрос за прецизност и за 
разяснение за българските граждани. 

Припомням  на  колегите,  че  в  днешно  заседание  на 
Централната  избирателна  комисия  съгласно  и  разбирането  ни  от 
предходни заседания, разгледахме съвместно писмото – всъщност и 
двете  писма  бяха  на  мой  доклад,  само  че   госпожа  Нейкова  се 
включи  като  съдокладчик  с  оглед  обаждането  на  посланика  от 
Братислава. 

Гласувахме  следното.  Текстът,  с  който  съгласувахме 
фейсбука  на  посолството  ни  в  Братислава,  който  е  изписан  по 
писмото  на   госпожа  Нейкова,  да  бъде  възпроизведен  в  писмо-
отговор до Министерството на външните работи, като в отговор на 
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писмото на  госпожа Шекерлетова, като се позовем и на питането на 
посланика на Братислава.

Моите субективни разбирания са, че имаме разногласие. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, тъй като в едното писмо става дума за конкретна държава и 
конкретни листи, а в другото писмо, колеги, става въпрос за едно по-
общо определяне на повече държави, трябва да се прецизира, за да 
бъде ясно на българските граждани.

Ето  защо,  колеги,  аз  давам  почивка  до  16,00  ч.,  за  да 
помислим върху писмото и след това да предложим текст.

Почивка до 16,00 ч.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в залата 
присъстват 17 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 
необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.
Колеги, успяхме да прегледаме и да направим и прецизиране 

на писмата. Колеги, това са писмата, предполагам.
Подлагам ги на гласуване.
Не сме успели всички да се запознаем. Отменям гласуването. 
Уважаеми колеги, мисля, че вече всички в детайл и подробно 

са запознати. 
Подлагам на гласуване, колеги, и двете писма.
Гласували  19 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя  Иванова, Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар 
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Томов);  против  –  4  (Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария  
Мусорлиева, Росица Матева). 

Предложението се приема.
 Благодаря. Колеги, да считам ли, че можем да преминем към 

точка „Разни“ или имате още доклади?

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Разни.
Първи докладчик е  господин Чаушев. Заповядайте, господин 

Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви хода на 

процеса по отношение на логото.  Утре,  15 февруари, ще получим 
всичките изработки по логото на хартиен, респективно в електронен 
вид.  Прозвъних,  всичките  изпълнители  са  готови  и  утре  ще  се 
организира приемането на материалите. 

Днес проведохме заседание и на комисията по оценяване, за 
да видим как процедираме по приемането, респективно насрочване 
на заседание за 20 февруари. На 20 февруари комисията се събира за 
оценяване  на  получените  проекти.  Уточнихме  и  критериите,  по 
които ще ви бъдат докладвани на заседанието във вторник. Чакаме 
да го представим пред ЦИК в писмен вид. И това е уточнено.

С  една  дума,  комисията  ще  започне  да  работи  след 
съответните одобрения от Централната избирателна комисия.

В тази връзка, тъй като прозвъних на участниците,  които ние 
сме гласували с протокол № 698 от 08.01.2019 г.,  а пък проектът, 
който е окончателният, след като беше изпратен на изпълнителите и 
не  получихме никакви  възражения,  го  гласувахме  във  вторник.  В 
проекта  на  договора,  който  ще  им  бъде  представен  вече  за 
подписване,  предлагам  просто  да  се  добави  „във  връзка  с 
протоколно  решение  № 698  от  08.01.2019  г.“,  както  го  има  този 
текст, да се добави протоколното решение от 12-ти.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Чаушев. Няма да го подложа на гласуване, защото това е 
практика в ЦИК. Благодаря за този доклад.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Освен това долу в този договор имаме за 
възложител  под  „ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ивилина  Алексиева“,  имаме  и 
упоменаване на юристи, счетоводители и т.н., които са съгласували. 
Така правим договорите. Ето тези аксесоари също предлагам да се 
добавят,  но  без  гласуване,  те  са  си  просто  аксесоари:  главен 
счетоводител, юрист и т.н.

Освен  това,  това  нещо  с  подписването  на  договорите  по 
отношение  на  четири  лица,  които,  както  казах,  гласувахме,  са 
физически лица. За тях ще им се отварят нормално договорите. Но 
четвъртият, а именно  госпожа Мавродинова, която сме я гласували, 
предлага  договорът  да  бъде  подписан  от  името  на  „Ентусиазъм“ 
ЕООД,  на  което  тя  е  представител  като  юридическо  лице.   Тя  е 
представителят, тя ще подписва договора. Но просто моли да мине 
през юридическо лице, а не в качеството й на физическо лице.

Предлагам нейният договор да бъде оформен надлежно, като 
страна да бъде „Ентусиазъм“ ЕООД със съответните данни, а тя като 
представител  да  го  подпише  от  името  на  това  юридическо  лице. 
Предлагам нейният договор да бъде оформен така.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Чаушев.

Уважаеми  колеги,  това  е  въпрос,  който  ще  подложа  на 
гласуване.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  19  членове на  ЦИК:  за  –  19 (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
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Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.
Благодаря.
Госпожа Матева от доста време искаше думата. Заповядайте, 

госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, тъй като знаете, че в 

предходни заседания сме одобрили състава на журито, предлагам ви 
все  пак господин.  Чаушев да  бъде  гласуван за  председател,  за  да 
ръководи работата на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

 Господин Чаушев не възразявате? Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  19  членове на  ЦИК:  за  –  19 (Владимир  Пенев,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тъй като двама от изпълнителите са извън 

София, моля да им се изпрати договорът с писмо, те да го подпишат 
и  съответно  да  го  върнат.  Това  не  променя  нещата,  че  утре  по 
пощата или по електронен път ще си получим тяхното изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Чаушев.

Колеги, не възразявате? Благодаря.
Следващ  докладчик  е   госпожа  Грозева.  Заповядайте, 

госпожо Грозева.
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Колеги,  в  предходно  заседание,  на 
07.02.2019  г.,  гласувахме  закупуването  на  протоколни подаръци  - 
бутилка  вино  и  розово  масло.  От  счетоводството  ни  обърнаха 
внимание, че не сме третирали торбичките с българска бродерия, в 
които ще бъдат сложени.

Така че, моля ви да закупим 50 броя торбички и с протоколно 
решение  да  допълним  това,  което  сме  взели  като  решение  на 
07.02.2019 г.

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

Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Владимир  Пенев,  
Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев, Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, Камелия 
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, 
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова, Севинч  Солакова,  Таня 
Цанева, Цветозар Томов);  против – 1 (Мария Бойкинова). 

Предложението се приема.
Има думата госпожа Нейкова. Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в Правилника за прилагане 

на Закона за мерките срещу изпиране на пари в чл.  67,  ал. 1 има 
задължение  за  всички лица  по чл.  4  от  Закона  за  мерките  срещу 
изпиране на пари да изготвят на годишна база план за въвеждащо и 
продължаващо  обучение  на  служителите  си  за  запознаване  с 
изискванията на закона, като този план трябва да се представи на 
Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС в срок до 15-то число 
на месец февруари. 

Законът е нов, публикуван е в началото на месец януари тази 
година. Така че предвид това, че срокът изтича утре, аз мисля, че 
Централната избирателна комисия попада в лицата по чл. 4. В чл. 4, 
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т. 23 се отнася за лицата, организиращи провеждане на обществени 
поръчки. 

Предвид това обстоятелство мисля, че трябва да подадем тази 
информация.  На  интернет-страницата  на  ДАНС,  която  днес  за 
съжаление не се отваря, има някакви указания и примерен план за 
въвеждащо  и  продължаващо  обучение,  който  е  достатъчен,  за  да 
изпълним това  задължение,  защото  впоследствие  ще трябва  да  се 
разработват  вътрешни  правила.  Мисля,  че  срокът  им  беше 
12.05.2019 г.

Предлагам  ви  да  вземем  решение  в  спешен  порядък 
администрацията да подготви тези документи и да бъдат изпратени в 
срока,  посочен в  чл.  67,  ал.  1  на  Държавна  агенция „Национална 
сигурност“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Нейкова.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното 
предложение.

Гласували  20 членове  на  ЦИК:  за  –  19 (Владимир  Пенев,  
Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев, Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова, Камелия  Нейкова,  Кристина 
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова, Мария 
Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  Росица Матева, 
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова, Севинч  Солакова,  Таня 
Цанева, Цветозар Томов);  против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева, за обяснение на отрицателен 

вот.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах против, не защото считам, 

че ЦИК не трябва да изпълни законовото си задължение и не съм 
съгласна  с  доклада  на  колегата  Нейкова,  но  считам,  че  това 
задължение,  тази  информация  следваше  да  бъде  представена  на 
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вниманието  на  Централната  избирателна  комисия  от 
администрацията много по-рано от срока по закон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 
комисията.

Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  комисията  във 
вторник, 19 февруари 2019 г., от 10,30 ч.

Колеги,  в  понеделник  ще  имаме  работни  групи. 
Допълнително ще ви информирам за работните групи и техния час.

Закривам заседанието.

(Закрито в 16,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева
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