
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 711

На 19 февруари 2019 г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Мария Бойкинова

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

Докладва: Мария Бойкинова  
3. Актуализация на Стратегия за управление на риска в ЦИК. 

Вътрешни  правила  за  реда  и  начина  за  осъществяване  на 
предварителен контрол за законосъобразност в ЦИК.

Докладва:  Кристина  Стефанова,  Мария 
Бойкинова

4. Доклади по писма.
Докладват:  Катя  Иванова,  Камелия  

Нейкова,  Таня  Цанева,  Владимир  Пенев,  Румен  
Цачев,  Росица  Матева,  Емануил  Христов,  
Йорданка  Ганчева,  Мартин  Райков,  Севинч  
Солакова

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

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 
Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир 



2

Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  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. 

ОТСЪСТВАЩИ: Няма.

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги. В залата присъстват 14 членове на Централната избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на комисията на 19 февруари 2019 г. 
Колеги, преди да ви предложа проекта за дневен ред искам да 

припомня, че днес изразяваме почитта си към Апостола на свободата 
Васил Левски по повод 146 години от гибелта му.

В  памет  на  тази  светла  личност  нека  днес  загърбим 
дребнотемието на злободневието и си спомним смисъла на думите: 
чест,  достойнство,  всеотдайност,  отдаденост на Отечеството,  които 
да бъдат наш ориентир в настоящето и в бъдещето. Нека да работим 
за един по-справедлив и по-хуманен свят.

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.

Докладчик е госпожа Мария Бойкинова.
2. Доклад  относно  искане  за  предоставяне  на  достъп  до 

обществена информация.
Докладчик е госпожа Мария Бойкинова.
3. Актуализация на Стратегия за управление на риска в ЦИК. 

Вътрешни  правила  за  реда  и  начина  за  осъществяване  на 
предварителен контрол за законосъобразност в ЦИК.
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Докладчици са госпожа Кристина Стефанова, госпожа Мария 
Бойкинова. 

4. Доклади по писма.
Докладчици  са  госпожа  Катя  Иванова,  госпожа  Камелия 

Нейкова, госпожа Таня Цанева, господин Владимир Пенев, господин 
Румен Цачев,  госпожа Росица Матева,  господин Емануил Христов, 
госпожа  Йорданка  Ганчева,  господин  Мартин  Райков,  госпожа 
Севинч Солакова.

5. Разни.
Докладчици са  Ивилина Алексиева, Ерхан Чаушев.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения дневен ред? Не виждам.
Колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка,  като  определям 

госпожа Грозева да брои.
Уважаеми колеги, моля, гласувайте.
Гласували  15 членове на ЦИК:  за  –  15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Емануил Христов, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, Камелия 
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария 
Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, 
Таня Цанева); против – няма. 

Дневният ред се приема.
Уважаеми  колеги,  преди  да  преминем  към  точка  първа  от 

дневния ред бих искала да ви информирам, че по обективни причини 
за днешното заседание закъснява госпожа Солакова.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаеми  колеги,  с  Решение  от 

07.02.2019 г. № 5161-МИ/НР сме освободили като секретар на ОИК – 
Омуртаг,  област  Търговище,  господин  Бутрев  и  сме  анулирали 
издаденото  му  удостоверение.  Постъпило  е  предложение  от 
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Политическа партия ДПС с вх. № МИ-10-5 от 14.02.2019 г., поради 
което  ви  предлагам  да  назначим  за  секретар  на  ОИК  –  Омуртаг, 
област Търговище, Владислава Пламенова Петрова и съответно да й 
издадем  удостоверение,  тъй  като  тя  отговаря  на  изискванията  на 
Изборния  кодекс  –  попълнила  е  декларация  към Приложение  към 
Решение № 3255-МИ/НР от 07.06.2016 г.,  приложена е диплома за 
завършено висше образование и има предложение от Политическата 
партия.

Поради  това  ви  предлагам  да  вземем  решение,  с  което  да 
назначим  за  секретар  на  ОИК  съгласно  предложението  на 
Политическата партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения ни 
проект на решение, като, колеги, вече ще гласуваме с машината за 
гласуване.

Моля, гласувайте.
Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 
Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Таня  Цанева);  против  – 
няма.

Решението се приема.
Решението има № 5164-МИ/НР.

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

обществена информация.
Заповядайте, госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  в  предходно  заседание  ви 
докладвах заявление за достъп до обществена информация, подадено 
от Фондация „Български институт за правни инициативи“.

Докладвах ви, че заявителят иска следната информация: брой 
жалби и сигнали за нарушения по чл. 168, ал. 3 от ИК за периода 
2014  –  2018  г.,  брой  решения,  съответно  дали  са  оспорвани  пред 
върховния административен съд.

След  направена  справка  в  регистрите  ви  докладвах,  че 
всъщност това са три броя сигнали, по които ние сме се произнесли с 
решение.  Две  от  решенията  са  оспорвани  пред  Върховния 
административен  съд  и  виждате  в  проекта  съм цитирала и  самите 
решения. Миналия път докладвах подробно сигналите, решенията на 
Върховния административен съд, поради което сега ви предлагам да 
вземем  решение,  с  което  да  предоставим  достъп  до  исканата 
информация, подадена от Фондация „Български институт за правни 
инициативи“ чрез директора Биляна Гяурова Гяурова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения ни 
проект на решение.

Моля, гласувайте.
Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 
Иванова,  Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Решението се приема.
Решението има № 5165.
С това изчерпахме точка втора от дневния ред.

Преминаваме към точка трета от дневния ред:
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3. Актуализация на Стратегия за управление на риска в 
ЦИК. Вътрешни правила за реда и начина за осъществяване на 
предварителен контрол за законосъобразност в ЦИК.

Заповядайте, госпожо Стефанова и госпожо Бойкинова.
КРИСТИНА  ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Уважаеми  колеги, 

във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  е  публикуван 
проект  за  актуализация  на  Стратегия  за  управление  на  риска  в 
Централната избирателна комисия.

Моля да го погледнете. Нанесените корекции са в жълто.
Започваме  от  заглавието.  Това,  което  е  направено  като 

актуализация, е по действащата Стратегия за управление на риска в 
администрацията  на  ЦИК,  приета  месец  юли  2013  г.  Още  в 
заглавието  предложението  е  за  отпадане  на  думичката 
„администрация“ на Централната избирателна комисия и да остане 
„Стратегия за управление на риска в ЦИК“.

В жълтото са добавките. „Стратегията за управление на риска 
в  Централната  избирателна  комисия“  е  разработена  на  основание 
чл. 12,  ал.  3  от  Закона  за  финансовото  управление  и  контрол  в 
публичния  сектор  и  съгласно  издадените  от  Министерство  на 
финансите  насоки  за  въвеждането  на  управлението  на  риска  в 
организацията  от  публичния  сектор.  В  първата  „Въведение“  е 
добавено  и  изречението  „Управлението  на  риска  е  непрекъснато 
развиващ се процес. Всички, свързани с него процедури и документи, 
периодично се нуждаят от актуализация.

В Глава  трета  „Роля  и  отговорности“  е  заменено  „главният 
секретар  на  администрацията“  с  „директор  на  Дирекция 
„Администрация“,  главният  счетоводител  и  финансовият 
контрольор“.  Изречението  става:  „Отговорностите  на  основните 
лица, ангажирани в процеса на управление на риска в Централната 
избирателна  комисия,  са  председателят  на  ЦИК,  директорът  на 
Дирекция „Администрация“,  главният счетоводител  и  финансовият 
контрольор.“.
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В абзаца  за  „Определяне  на  постоянна  работна група….“ Е 
добавено  изречението:  „Комисията  се  определя  с  решение  на 
Централната  избирателна  комисия.  Тази  комисия  изготвя  риск-
регистъра  и  оценка за  състоянието  на  системата  за  управление  на 
рисковете в администрацията.“

В  IV  „Системата  за  управление  на  риска  е  механизъм  за 
взимане  на  решения,  чрез  който  ресурсите  на  Централната 
избирателна комисия ….“ – да отпадне „администрацията“ – „… се 
разпределят така, че да се получи оптимално третиране на риска.

„Процес на управление на риска“. „Процесът по управление 
на  риска  е  съобразен  със  стратегическите  оперативни  цели  на 
Централната избирателна комисия.“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Цачев, 
имате думата.

РУМЕН ЦАЧЕВ: В „I. Въведение“ в последното изречение, че 
тя се актуализира веднъж на три години, не е ли добре да кажем „и 
при необходимост“.  А,  то има „минимум“.  Тогава  може да  остане 
така. Защото може да има обстоятелства, които налагат промяната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уточнихме този 
въпрос.

По „Въведение“-то?
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Първият документ са 

сканирани старите правила. Ако искате да сравните, като файлът със 
старите правила сме го ползвали и сме направили само добавките.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Подсетете  ме, 
госпожо  Стефанова,  всъщност  ние  правим  актуализация  с  оглед 
структурата на комисията? 

КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря.
КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  „Главният  секретар  на 

администрацията“  се  заменя  с  „директор  на  Дирекция 
„Администрация“ и с „председател“.
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IV  го  коментирахме.  Отиваме  на  „1.2  Цели.“  „Целите  на 
Централната избирателна комисия – да отпадне „администрацията на 
ЦИК“ – играят съществена роля в цялостния процес по управление на 
риска.“  Във  втория  абзац  отново  „администрацията“  се  заменя  с 
„Централната  избирателна  комисия  следва  ежегодно  да  определя 
стратегически план за целите, дейностите и резултатите, които трябва 
да бъдат постигнати в условията на гласувания бюджет.“

В  т.  „2.1.  Идентифициране  на  рисковете“  е  добавено  от 
проекта  за  Вътрешни  правила  за  управление  на  финансовия  риск 
абзац:  „Рисковете  могат  да  възникнат  по  различни  причини,  в 
резултат на промени в различни фактори. Някои от тях са сравни-
телно  лесно  предвидими,  а  за  други  е  необходим  по-задълбочен 
анализ. Групирането на рисковете по области улеснява идентифици-
рането на конкретните рискове. Определената с решение на Централ-
ната избирателна комисия в етапа на изпълнение на годишния план 
извършва  оценка  на  дейността  и  структурните  звена  за  следните 
рискови  области:  философия  и  стил  на  управление,  управленски 
методи и контрол, човешки ресурси, външни регулаторни фактори, 
финансов фактор, командировки, надеждност и сигурност на инфор-
мацията, трудова и служебна информация, компютърни системи“.

В  т.  „2.2  Оценка  и  анализ  на  идентифицираните  рискове“ 
добавяме „цифрово изражение на показателите за оценка на рискове-
те, вероятност и степен на въздействие от одобрената от ЦИК работ-
на  група/временна комисия по петстепенна скала от  0 до 5,  както 
следва: нисък риск от 0 до 1,66, среден риск от 1,67 до 3,33 и висок 
риск от 3,34 до 5. Въз основа на оценката на риска работната група 
предлага на председателя адекватни мерки за реакция в съответната 
рискова  област  в  срок,  съответстващ  на  оценката  на  степента  на 
риска.  Средна – в срок до три месеца от извършване на оценката, 
висока – в срок до две седмици от извършване на оценката.“

Методиката е заимствана от методиката и указанията за…
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 

Мусорлиева, заповядайте.
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  изчетох  вашите  предложения. 
като цяло ми харесват.

Имам  само  два  въпроса.  Какъв  процент  от  това,  което 
предлагате, е на финансовите ни контрольори, горе-долу, грубо, като 
предложения?

Вторият ми въпрос,  сигурно го знаете,  но аз искам да знам 
дали  го  знаете  –  дали  знаете,  че  един  от  най-рисковите  фактори 
въобще в управление на рискове е човешкият ресурс, хората, тоест, 
ние. 

От тази гледна точка вече- много от нещата могат да бъдат 
преразгледани. Пак казвам, че предложенията не са лоши. Но какъв 
процент са предложенията на финансовия контрольор?

КРИСТИНА  ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Предложението  на 
финансовия  контрольор,  което  взехме  от  нейното  предложение  за 
приемане  на  вътрешни  правила  за  управление  на  риска,  е  в  т. 
„2.1.Идентифициране  на  рисковете“.  „Рисковете  могат  да 
възникнат…  „  –  това,  което  е  маркирано  в  жълто,  и  са  изброени 
рисковите области. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Тя ги е преписала от указанията на 
министъра на финансите едно към едно.

КРИСТИНА  ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  И  другото,  което  е 
вмъкнато,  е  оценката,  която  току-що  коментирахме  –  „Оценка  и 
анализ  на  идентифицираните  рискове“.  Това,  което  финансовият 
контрольор поддържаше като тема и ние сме съгласни с нея, е,  че 
трябва  да  има цифрово изражение на  риска  освен  тези  действащи 
оценки като ниско, средни нива на диаграма, защото при попълване 
на въпросника и заседание на групата – дали е работна или временна 
– би трябвало да се оценява, за да могат да се сегментират.

„Човешкият фактор“ като риск е засегнат отново в този абзац 
„Идентифициране на рисковете“ като т. „3. Човешки ресурси“.

Но това  е  обща рамка,  която  предлагаме  да  се  приеме,  без 
конкретни действия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо  Стефанова.  За  да  се  довърши  процедурата,  има  думата 
госпожа Мусорлиева, след това – госпожа Ганчева.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  по  никакъв  начин  няма  да 

оспорвам предложенията. Отсега да ви кажа, за да сте спокойни.
Имам  още  два  въпроса.  Дали  сме  наясно  всички,  че  има 

проблем и рискове в отношенията между финансовия контрол като 
администрация  и  нас,  защото  аз  съм  видяла  поне  три  такива 
проблема. Това, първо. Те не се изследват достатъчно добре. Тоест, 
много  колеги  са  го  казвали,  но  ние  понякога  като  Централна 
избирателна комисия имаме риск от неразбиране на нашата работа от 
част от администрацията. Говоря точно за финансовия контрол.

И второто нещо, накрая, преди „Заключителни“ – „Докладът 
за  състояние  на  системите  за  управление  на  рискове  следва  да 
съдържа предприети действия,  изпълнение на  планирани действия, 
настъпили промени…“ Ние това имаме ли го?

Това  са  ми  последните  въпроси  –  дали  сме наясно,  че  има 
проблем  между  администрация  и  нас  в  рисковете,  защото  се 
предлагат  неща,  които  аз  считам  за  абсолютно  нерентабилни  за 
Централната избирателна комисия от страна на финансовия контрол 
и въобще не става въпрос за пестене на средства, а за неразбиране на 
работата ни. И вторият въпрос е: имаме ли ги тези неща. Няма повече 
да взимам думата, обещавам. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Мусорлиева.

Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Може  би  трябва  да 

имаме конкретни случаи, в които самата комуникация е процес по 
предварителен контрол и последващ е неработещ. В тази връзка днес 
ще  разгледаме  и  проект  за  вътрешни  правила  за  предварителен 
финансов контрол, които предстои да приемем. Надявам се, че след 
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тези  правила  ще  бъдат  изчистени  въпросите.  Защото  би  трябвало 
оттук нататък тя да работи по тези приети правила. 

Ако  има  конкретна  ситуация,  може  би  тя  трябва  да  се 
разгледа, за да се види нещо, което е специфично и не е засегнато в 
тях, за да може да се разреши проблемът.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Стефанова.

Първа  беше  госпожа  Ганчева,  след  това  ще  бъде  госпожа 
Иванова.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  адмирирам  работата  на 

докладчиците  и  мнението,  което  изразяват,  изключително  госпожа 
Стефанова, като отговаря на въпроси. Но ще си позволя да изразя мое 
лично мнение,  че считам,  че всички актове от подобен вид,  които 
приема  Централната  избирателна  комисия,  първо,  трябва  да  бъдат 
внасяни за разглеждане в някаква систематическа и логическа връзка 
и отделно – може би съм пропуснала, признавам си, не съм следила 
много,  вие  много  пъти  ги  внасяхте  и  не  бяха  приемани –  има ли 
становище на юристите. Даже взимам повод и от думите на  госпожа 
Мусорлиева,  без да изказвам мнение по отношение на финансовия 
контрол,  становище  на  главния  счетоводител,  въобще  на 
администрацията,  която все пак, колеги, по мое мнение, изпълнява 
някакви консултантски функции в Централната избирателна комисия 
и  следва  да  има  становище  на  юристи,  на  финансов  контрол,  на 
главен счетоводител. 

Никой от нас не е длъжен, включително и докладчиците, да 
четат  в  детайли  и  докладчикът  да  бъде  поставен  в  позиция  на 
въпроси и отговори. Това е моя последователна позиция, изразявана 
и по повод други преписки в Централната избирателна комисия. Така 
че, моля Ви, колега Стефанова, като докладчик и най-добре запознат 
човек  с  преписката,  както  обичаме  да  казваме  в  ЦИК,  дали  има 
становище на юрисконсултите от Централната избирателна комисия 
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и счетоводното звено по повод внесения проект на стратегия – няма 
да възпроизведа цялото заглавие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

КРИСТИНА  ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  От  месец  август 
2018 г.  имаме  входирана  докладна  записка  от  госпожа  Красимира 
Манолова,  в  която  тя  предлага  проект  на  вътрешни  правила  за 
финансово  управление  и  контрол,  изработени  като  проект  от 
финансовия  контрольор  Петранка  Семерджиева.  От  август  месец 
насам многократно сме разглеждали и няколкократно съм изпращала 
варианти  на  тези  правила,  като  през  в  единадесети  месец  –  на 
5 ноември – имаме становище от госпожа Милена Радославова във 
връзка  с  извършен  преглед  на  проект  на  вътрешни  правила  за 
финансово  управление  и  контрол  в  Централната  избирателна 
комисия, което е докладвано на заседание от 06.11.2018 г. Отново са 
коментирани правилата и след това заседание на работно обсъждане 
направихме разграничение на правилата като вътрешни правила за 
финансово управление и контрол, разделени с вътрешни правила за 
предварителен  контрол  на  законосъобразността  в  Централната 
избирателна комисия, както и установихме нуждата, че трябва да се 
актуализира стратегията  за  управление  на  риска,  която  действа  от 
2013 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Стефанова.

Госпожа Иванова има думата. Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  доколкото  разбирам, 

настоящата стратегия е актуализиран вариант на вече приетата такава 
преди няколко години в Централната избирателна комисия. Но това е 
стратегия  за  управление  на  риска  в  Централната  избирателна 
комисия.  На  няколко места  в  текста  на  новия  проект  аз  откривам 
само и единствено „управление на риска на администрацията“. Така 
например във въведението във втория абзац се казва, че „настоящата 
стратегия цели прилагане на единен подход за управление на риска, 
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включващ идентифициране, оценяване и контролиране на рисковете, 
които  биха  повлияли  негативно  върху  постигане  целите  на 
администрацията“.

Аз  не  мисля,  че  администрацията  има  цели,  различни  от 
целите на ЦИК. Аналогичен е случаят и с т. „1.1. Оперативна среда“ 
– оперативната среда, в която работи администрацията.

Така че аз мисля, че тези обстоятелства трябва да бъдат взети 
предвид.

На  следващо  място  бих  искала  да  обърна  внимание  върху 
следното. В Раздел „IV. Система за управление на риска“ – системата 
за  управление на риска се определя като механизъм за вземане на 
решение, чрез който ресурсите на ЦИК се разпределят така, че да се 
получи оптимално третиране на риска.“

Мисля, че е хубаво да се поясни кои точно ресурси се имат 
предвид. Дали се имат предвид човешки ресурси, финансови ресурси, 
административни и всякакви други възможни видове ресурси. 

В същия този раздел в т. 1 се казва, че процесът по управление 
на риска е съобразен със стратегическите оперативни цели на ЦИК, 
което  предполага,  че  ние  имаме  изведени  такива  стратегически  и 
оперативни цели. Лично на мен – признавам си – не ми е известно да 
сме извеждали такива стратегически оперативни цели.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Стефанова.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колегата Иванова започна по същество. 

Но аз  бих искала пак да  поставя  въпроса,  който  колегата  Ганчева 
постави и мисля, че не получи отговор, тъй като колегата Стефанова 
говореше за правилата за финансово управление и контрол, по които 
има  докладна,  по  които  има  становище,  мисля,  от  юрисконсулт 
Радославова, но ние по мои спомени ги приехме. Тоест, те вече са 
факт.
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Въпросът ми е по тази стратегия, която, доколкото разбирам, 
вие сте изготвили на база на предходна приета, има ли становище на 
юристите, на финансовия контрольор и на счетоводния отдел?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА  ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Това  становище  е 

представено на 05.11.2018 г. Единственото, че то е било във вариант 
„Общи правила за финансово управление и контрол“. За стратегията 
–  няма.  Вмъкнатите  части  са  от  Вътрешни  правила  за  финансово 
управление и контрол, които съм коригирала.

Ако държите на юридическо становище, ще поискам такова.
В периода на единадесети месец са разглеждани на работни 

заседания правилата във вида като вътрешни правила. Правилата са 
предложение  на  финансовия  контрольор.  Проектът  е  изготвен  от 
финансовия контрольор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Стефанова.

Заповядайте, госпожо Бойкинова. Обяснете, да.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  при  първоначалното 

разглеждане  на  правилата  от  стратегията   госпожа  Петранка 
Семерджиева  беше  вкарала  и  вътрешни  правила  за  предварителен 
контрол за законосъобразност. Правилата бяха много дълги и тежки и 
ние на обсъждане решихме, че ще си приемем отделни правила за 
предварителен  контрол  за  законосъобразност  и  ги  извадихме  от 
съдържанието на общите правила по СФУК. Но към общите правила 
по СФУК имаше много приложения, защото тези правила не могат да 
действат  без  други приложими документи.  Един такъв документ е 
Стратегията  за  управление на риска.  А ние ви докладвахме,  че не 
можем да приемем нови правила за финансово управление, а пък да 
сме със стара стратегия – от 2013 г. И като се прави, трябва да се 
направят още куп неща, а не само правилата.
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Поради това сега ги докладваме. Имахме готовност и тогава 
да  ги  докладваме,  но  бяха  в  дневния  ред,  но  поради  това,  че 
възразихте, два часа гледахме правилата и ние ги отложихме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова. Това беше обяснение от  госпожа Стефанова и 
от госпожа Бойкинова.

 Госпожа  Ганчева  има  реплика  към  госпожа  Стефанова. 
Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз имам реплика по повод казаното 
от госпожа Стефанова.  Считам,  че  не само че  – примерно аз  като 
член  на  Централната  избирателна  комисия –  държа да  има такова 
становище, но считам, че това е редът за внасяне на подобни актове в 
Централната избирателна комисия . Нека да бъдем последователни. 
Ние сериозни други проблеми като този – не казвам, че е маловажен, 
напротив, много е сериозен, ги внасяме по този ред. Сега, доколкото 
стана ясно, по така предложения проект няма становища.

Така че това е моята реплика към Вас,  госпожо Стефанова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Стефанова.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  От  направените  разисквания  от 

уважаемата   госпожа  председателка  извън  микрофон,  колеги,  тъй 
като на всички стана ясно, че едва ли не аз, поставяйки въпроса за 
становища  от  администрацията,  навявам  някакви  критики  към 
докладчиците. Напротив, ако бяхте ме слушали внимателно, в самото 
начало на изказването си, когато за първи път взех думата, казах, че 
адмирирам  работата  на  докладчиците  и  многократно  в  ЦИК  съм 
изразявала  позиция,  че  не  трябва  да  се  концентрира  в  докладчика 
някакви въпроси, критики и прочее.

Продължавам да считам, че така сме правили. Това е редът за 
внасяне на подобен вид актове в Централната избирателна комисия за 
разглеждане,  най-малко,  колеги,  да,  най-малко,  колеги,  да,  ние 
всички  сме  юристи,  уважаваме  се  помежду  си,  но  аз  лично  си 
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признавам, че с оглед натоварената и динамична работа в Комисията 
и други ангажименти – примерно не съм проследила, а и не е наше 
задължение  да  проследяваме  неща,  които  в  крайна  сметка  има 
назначени по щат юристи, счетоводители, финансови контрольори, и 
както се прави навсякъде във всички държавни органи, е хубаво да 
взимаме под внимание становище. Дали ние ще се съобразим или не, 
това вече  е в  рамките на нашето информирано решение и с  оглед 
правомощията, които са ни дадени по закон с оглед упражняване на 
властта.

Много  Ви  моля,  госпожо  председател,  да  не  правим 
разисквания  извън  микрофон,  които  касаят  отделни  личности  в 
Централната  избирателна  комисия.  В  никакъв  случай  в  моите 
изказвания  не  визирам  конкретни  колеги  и  личности,  било  то  от 
администрацията, било то от ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
имам лично обяснение. Лично аз съм свидетел твърде дълго – пет 
години  –  на  една  недостатъчно  според  мен  качествена  работа  на 
нашето  юридическо  звено,  поради  което,  колеги,  аз  давам  своя 
кредит доверие на юристите,  които са в тази зала. А бих искала и 
това  е  въпрос,  който  предстои  пред  Централната  избирателна 
комисия, ние да имаме достатъчно добри юристи в това звено.

Продължаваме обсъждането.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз имам едно предложение по 

скоро по същество на текстовете. В т. 2.1 – жълтият текст, това са 
новите предложения,  нали така?  Като рискови области виждам,  че 
командировките са изведени като отделна област. Те са свързани с 
човешките  ресурси  и  с  финансовите  фактори.  Може  би  не  е 
необходимо да са изведени отделно.

В  т.  „8.  Трудова  и  служебна  информация“  –  под  „трудова 
информация“  аз  имам предвид информацията,  може би свързана  с 
човешките  ресурси.  Предлагам  тук  точката  да  остане  „Служебна 
информация“.
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Предлагам  една  нова  точка,  разбира  се,  ако  това  не 
противоречи  на  някакви  насоки  на  Министерство  на  финансите: 
„Електронен  обмен  на  информация“,  защото  голяма  част  от 
дейността в ЦИК върви само и единствено по електронен път. Сещам 
се  при  гласуване  извън  страната.  Тази  информация  върви 
приоритетно по електронен път и за мен това е рискова област.

Така че, ако не възразявате, предлагам да го включим това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

госпожо Стефанова.
КРИСТИНА  ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:  Приемам 

предложенията – в „Човешки ресурси“ да добавим „командировки“ 
или въобще да ги заличим? 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Отделно „командировки“.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Можем да ги качим 

гора като свързани.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Може  да  е  „и  командировки“,  ако 

искате. „Човешки ресурси и командировки“ в една точка.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Да, добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги? Виждам, 

че се приема.
Има ли други? 
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: В т. V отново отпада 

„администрацията“ и остава „Централната избирателна комисия“.
В  „Заключителните  разпоредби“  –  „Настоящата  стратегия 

отменя  съществуващата,  приета  с  протоколно  решение  2013  г.  и 
влиза в сила от утвърждението й“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Стефанова.

Уважаеми колеги, беше представен проектът, беше проведено 
обсъждане. Имате ли други коментари, предложения?

Уважаеми колеги, в зала видях предложения по същество, а 
също така и изказвания, че трябва да има предварително одобрение 
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от страна на юристите и счетоводството, което по същество, колеги, е 
предложение за отлагане и възлагане на тези становища.

Колеги, първо подлагам на гласуване това предложение. По 
нашия  правилник  него  първо  трябва  да  го  подложа  на  гласуване. 
Гласуваме за отлагане с възлагане на становище от юридическото и 
счетоводното звено.

Моля, гласувайте.
Гласували  21 членове на ЦИК:  за  –  10 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 
Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева, Севинч 
Солакова, Цветозар Томов);  против –  11 (Бойчо Арнаудов, Емануил 
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова, 
Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова, Таня 
Цанева). 

Предложението не се приема.
Уважаеми колеги,  в  такъв случай ще подложа на  гласуване 

така предложения ни проект на стратегия ведно с корекциите, които 
бяха предложени от госпожа Иванова, от  госпожа Нейкова.

Но преди това госпожа Мусорлиева иска думата. Заповядайте, 
госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Извинявайте, госпожо председател, 
по принцип мисля, че предложението на  госпожа Ганчева и госпожа 
Матева,  подкрепени  взаимно,  не  е  по  съществото  си.  То  е  за 
становища от главен счетоводител и от юридическия отдел. То не е за 
отлагане.

Затова ви моля да подложим на гласуване в определен срок да 
изчакаме становищата – да речем, до вторник другата седмица, тоест, 
в кратък срок. Това не е отлагане, а е изчакване на становища.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
съгласно  нашия  правилник  това  е  процедура  по  отлагане,  а 
предложението на  госпожа Мусорлиева съобразно нашия правилник 
е прегласуване на това отлагане с допълнително въвеждане на срок.
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Така че, колеги, подлагам отново на гласуване отлагането със 
срок до вторник и търсене на тези становища.  Колеги,  нека да си 
отворим правилника.

Гласуваме отново отлагане до вторник.
Гласували 21 членове на ЦИК: за –5 (Владимир Пенев, Катя 

Иванова, Росица  Матева, Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов); 
против – 16 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов,  Георги Баханов,  
Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Камелия  Нейкова,  Кристина 
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Таня Цанева). 

Предложението не се приема.
За  обяснение  на  отрицателен  вот  заповядайте,   госпожо 

Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаеми  колеги,  съвсем  не 

гласувам  против  предложението  си.  Моето  предложение  беше  до 
вторник да бъде гласувано от комисията да изчакаме становищата. 
Не  за  отлагане,  а  да  бъде  задължена  администрацията  –  главен 
счетоводител, юрисконсулт – да представят становище по настоящия 
проектодокумент,  който  се  гласува.  Затова  не  считам,  че  това  е 
просто отлагане.

Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо  Мусорлиева.  Има  ли  други  желаещи  за  обяснение  на 
отрицателен вот? 

Уважаеми колеги, сега остава да подложа на гласуване така 
предложения ни проект на Стратегия за управление на риска ведно с 
корекциите, направени в зала.

Моля, гласувайте.
Гласували  20 членове на ЦИК:  за  –  18 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема.
Следващ доклад по тази точка.
Упълномощавам  госпожа Мусорлиева да води заседанието.
ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  уважаема 

госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, както стана ясно преди малко 

при приемане на правилата по СФУК вътре бяха уредени вътрешните 
правила за реда и начина за осъществяване на предварителен контрол 
за  законосъобразност.  Ние  решихме,  че  ще  ги  гледаме  в  отделни 
правила.

Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  има 
вътрешни  правила  за  предварителен  контрол,  изготвени  от 
финансовия ни контрольор  госпожа Петранка Семерджиева.

Изчитайки тези правила,  аз  имах по тях някои забележки и 
несъгласие с нея и мога да ви кажа с какво не съм съгласна.

От  една  страна,  тя  в  правилата  казва,  че  предварителният 
контрол за законосъобразност е върху цялата дейност на Централната 
избирателна комисия, от друга страна, тя казва, че предварителният 
контрол  за  законосъобразност  върху  финансовата  дейност  ще  се 
осъществява  от  нея  като  финансов  контрольор,  а  по  другите 
дейности,  извън  финансовата  дейност,  ще  се  осъществява  от 
директор  на  Дирекция  „Администрация“,  от  служители  от  звено 
„Правно обслужване“.

Аз  не  съм  съгласна  с  това  нейно  виждане,  поради  което 
реших,  че  за  мен  ще  бъде  по-голямо  улеснение  да  изготвя  нови 
правила, в които по-кратко и сбито да уредя тази процедура.

Затова  ви  предлагам  да  погледнете  правилата  с  моите 
инициали – „Вътрешни правила за реда и начина за осъществяване на 
предварителен  контрол“,  като  основанието  за  приемането  на  тези 
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правила  е  чл.  13,  ал.  3,  в  която  разпоредба  се  казва,  че 
ръководителите  на  организациите  по  чл.  2,  каквато  е  Централната 
избирателна  комисия,  въвеждат  контролни  дейности,  включващи 
писмени  политики  и  процедури,  създадени  да  дават  разумна 
увереност, че рисковете са ограничени в допустими граници. Една от 
тези писмени политики това са правила за предварителен контрол за 
законосъобразност, който може да се извършва от назначени за целта 
финансови контрольори или други лица, определени от ръководителя 
на организацията. Финансовият контрольор може да се позовава на 
тази точка. Тя счита, че е финансов контрольор само за финансовата 
дейност.

Разбира се, законът позволява това в големи организации. Там 
действително  може  да  има  повече  лица,  които  да  осъществяват 
финансов  контрол.  Но  аз  мисля,  че  в  Централната  избирателна 
комисия  ние  имаме  един  финансов  контрольор  и  съгласно 
длъжностната й характеристика тя осъществява тези функции.

В първия раздел са „Общи положения“. „Настоящите правила 
уреждат реда и начина за осъществяване на предварителен контрол…

ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Само  секунда.  Има  ли 
въпроси и мнения до момента,  от до тук изказаното  от  госпожа 
Бойкинова? Няма.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  В  раздел  „Вътрешните  правила  се 
състоят от няколко раздела. Раздел I – Общи положения, Раздел II – 
Субекти  и  обекти  на  предварителния  контрол,  Раздел  III  – 
Правомощия и задължения на финансовия контрольор и Раздел IV – 
Ред  за  упражняване  на  предварителен  контрол  преди  поемане  на 
задължение и ред за упражняване на предварителен контрол преди 
извършване на разход.

В общите положения казваме, че настоящите правила уреждат 
реда и начина за осъществяване на предварителен контрол съгласно 
разпоредбите  за  Закона  за  финансово  управление  и  контрол  в 
публичния  сектор  и  указанията  на  министъра  на  финансите. 
Всъщност  тези  вътрешни  правила  определят  процедурите  по 
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предварителен  контрол  като  превантивна  контролна  дейност,  при 
която  преди  да  поеме  задължение  или  извършване  на  разход  се 
осъществява  съпоставянето  им  с  изискванията  на  приложимото 
законодателство,  вътрешните  актове  и  решенията  на  Централната 
избирателна  комисия.  Предварителният  контрол  има  за  цел  да 
обезпечи  всичко,  което  е  изброено  в  тези  общи  положения  със 
законови изисквания. С тези правила, както ви казах, тези определят 
субектите  и  обектите  на  предварителен  контрол,  правомощията  на 
субектите,  реда  за  упражняване  на  предварителен  контрол  преди 
поемане на задължение и преди извършване на разход.

В чл. 4….
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Нека да  вървим 

раздел по раздел. Благодаря за общото представяне.
Сега по Раздел I. Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема   госпожо  Бойкинова, 

безкрайно  много  ценя  Вашия  труд,  много  и  го  адмирирам.  Но  от 
всичко, което тук пише, аз считам, първо, че трябва да ни отговаря на 
въпроси  госпожа финансовата контрольорка, тук, в зала, защото тя 
ще извършва тази дейност. Второ, от ред точки, като се започне от т. , 
чл. 2 и се продължи към Раздел II, от всичко, което разбирам, е, че 
госпожа  финансовата  контрольорка  ще  контролира  ЦИК  по 
законосъобразност. Наистина! Тоест, ние, цялата ЦИК и бъдеща ЦИК 
ще зависи от  госпожа финансовата контрольорка. 

Нямам нищо против личността. Просто ви казвам, че считам, 
че това е недопустимо. Защото бях свидетел на разговори във връзка 
с определени договори.

Дайте да преразгледаме нещата, да я повикаме да отговаря на 
въпросите ни, защото цялата дейност на ЦИК и на бъдещата ЦИК ще 
зависи  от  госпожа  финансовата  контрольорка  да  ми  одобри 
законосъобразно или не е действието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Мусорлиева.



23

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Самото  законово  понятие  е 
„предварителен  контрол  за  законосъобразност“.  Точно  това  й  е 
работата.  Да.  В  правилата  съм  уредила,  когато  финансовият 
контрольор не  е  съгласен,  докладва се  в  Централната  избирателна 
комисия  и  Централната  избирателна  комисия  разглежда  нейното 
становище. Но още не сме стигнали по същината на правомощията на 
финансовия контрольор.

Вижте  стр.  4,  ал.  3  какво  пише  –  „(3).  В  случаите  на 
отрицателно  мнение  на  финансовия  контрольор  за  поемане  на 
задължение  или  извършване  на  разход  се  посочват  причините  с 
мотивирано  писмено  становище  до  ЦИК,  отразено  в  контролния 
лист.

(4)  Ако  ЦИК  не  е  съгласна  с  мнението  на  финансовия 
контрольор, му предоставя мотивирано писмено становище за своето 
несъгласие.“

Ако  искате.  Ако  не,  ще  го  изменим.  Аз  ви  предлагам,  не 
казвам, че трябва да го приемем, но искам да знаете, че може да се 
случи….

Колеги,  тя  прави предварителния контрол.  Тя има право да 
откаже.

Колеги,  типичен  пример  е,  когато  колегата  Ерхан  Чаушев 
докладва  едно  възнаграждение.  Имаше  становище  на  финансовия 
контрольор, че ние не трябва да платим дежурство, защото в един ден 
има две  дежурства.  Ние имахме вариант да  се  съгласим с  нея,  но 
можеше и да не се съгласим и да гласуваме и да платим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Продължаваме 
дебата.

Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Не, аз нямам нищо против Вашето 

предложение. Но само затова,  защото дълго време бяха изключени 
камерите, само да кажа за хората, които ни следят и следят нашата 
работа.  Включително  и  в  случаи,  когато  има  правомощия  по 
Изборния кодекс на общинските избирателни комисии, те заседават – 
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дали  са  двама,  трима  човека,  явяват  се  по  дела  и  т.н.  Тези 
правомощия  вече  по  контрол,  по  заплащане  на  техните 
възнаграждения  ние  ги  извършваме  –  не  само  тази  ЦИК,  редица 
предишни  централни  избирателни  комисии  са  извършвали  тази 
дейност,  сега  ще  трябва  да  питаме  един  човек  дали  да  платя  на 
общинските  избирателни  комисии,  дали  е  законосъобразно  това  и 
дали въобще трябва да си върша работата.

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Госпожо  Мусорлиева,  не  трябва  да 
питате  финансовия  контрольор,  а  трябва  по  преписката  да  има 
контролен лист с нейното изразено мнение. Тя има два варианта – 
или одобрява, или не одобрява, или иска още документи. Това е.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.

Уважаеми колеги, с оглед на факта,  че документът е дълъг, 
разглежда сериозни въпроси, а имаме и други точки в дневния ред, аз 
ви предлагам към този момент да прекъснем с т. 3 и да продължим 
във втората част на заседанието – следобедната -  с този доклад. Това 
е процедура по отлагане, колеги, до след обед. Затова я подлагам на 
гласуване.

Моля, гласувайте.
Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев, Иванка  Грозева,  Ивилина 
Алексиева,  Катя  Иванова, Кристина  Цветославова  Цанкова-
Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против 
– 5  (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,  Ивайло 
Ивков, Мартин Райков). 

Предложението се приема.
Колеги, ще продължим. Нека да обмислим, да прегледаме и 

ще продължим след обяд с тази част.

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

Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  н  Централната 

избирателна комисия е постъпило запитване по електронната поща с 
вх. № ЦИК-11-7 от 15.02.2019 г. от госпожа Станислава Костадинова. 
Същата  се  обръща  към  Централната  избирателна  комисия  със 
следния въпрос. Тя казва:  Във връзка с явяването ми на конкурс в 
държавната администрация искам да проверя дали не ме водят член 
на някоя партия. Как мога да проверя това?

Уважаеми  колеги,  аз  като  докладчик  предлагам  да  бъде 
отговорено  на  запитването  на   госпожа  Костадинова,  че  в 
Централната  избирателна  комисия  няма  налична  подобна 
информация, поради което не можем да й предоставим такава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Иванова.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова. Заповядайте, госпожо 

Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

ЦИК-00-246/1 от  18.02.2019 г.  Това е  във връзка  с  мой предходен 
доклад от миналото заседание – една покана за участие по проект 
„Подобряване включването на мобилните граждани на Европейския 
съюз“, което ще се проведе на 28.02.2019 г.  в сградата на Института 
за следдипломна квалификация при УНСС. Тогава ви докладвах, че 
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те  канят  да  има  представители  на  ЦИК,  които  да  участват  като 
лектори. 

От програмата се вижда, че може би се има предвид раздела 
„Упражняване правото на гласуване на гражданите на Европейския 
съюз“ и сега  ни изпращат информация,  че  има промяна в  часа  на 
събитието, че то е от 14,00 ч., а не от 10,00 ч. сутринта.

От предното заседание остана да помислим дали да изпратим 
представители,  защото  все  пак  това  може  да  бъде  като  част  от 
разяснителната  кампания  във  връзка  с  изборите  за  Европейски 
парламент. Имаме малко време до 28 февруари. Затова аз предлагам в 
четвъртък да вземем окончателното решение.

Докладвам  ви  писмо с  вх.  № ЦИК-  03-6/1  от  15.02.2019  г. 
Колеги,  това  е  писмо  от  Държавна  агенция  „Електронно 
управление“…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
господин Райков, отправям забележка. Чувам Вас, а не докладчик на 
микрофон.

Моля продължете,  госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Писмото  е  от  председателя  на 

Държавна  агенция  „Електронно  управление“  в  отговор  на  нашето 
писмо от 30.01.2019 г.,  с  което поискахме становище от страна на 
ДАЕУ  дали  могат  да  бъдат  включени  мерки  с  бенефициент 
Централната  избирателна  комисия  в  актуализираната  Пътна  карта 
към  Стратегията  за  развитието  на  електронното  управление  в 
България за периода 2019 – 2023 г. и им изпратихме информация за 
някои  от  дейностите  на  Централната  избирателна  комисия,  които 
могат да бъдат включени в тази пътна карта, която към настоящия 
момент все още е проект.

В отговор от Държавна агенция „Електронно управление“ – 
отговорът е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес 
– се казва, че предложените за включване в Пътната карта мерки ще 
осигурят  или  подобрят  изпълнението  на  нормативно  определени 
функции на Централната избирателна комисия.
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Имаме  две  възможности.  Едната  е  предложените  мерки  да 
бъдат финансирани от Оперативна програма „Добро управление“ при 
условие, че чрез реализирането им ще бъде реализиран напредък при 
изпълнение  на  някои  от  индикаторите  по  оперативната  програма, 
съгласно Наръчник на индикаторите.

В момента нямам готовност да ви докладвам до каква степен 
отговаряме  по  тези  индикатори  и  дали  напредък  по  конкретен 
индикатор може да отбележим. В случай че това не съвпада с тези 
индикатори, тези дейности могат да бъдат заложени в Пътната карта, 
но с източник на финансиране държавният бюджет.

Докладвам  ви  го  сега  за  сведение  и  запознаване  и  ви 
предлагам  в  следващо заседание  аз  заедно  с  администрацията  –  в 
момента нямам конкретно предложение кой от тях – да разгледаме 
този  наръчник  и  да  ви  предложим  съответната  информация  къде 
може да се включи Централната избирателна комисия и, ако това е 
възможно  и  се  приеме  решение  на  ЦИК,  да  продължим  със 
съответните действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Нейкова.

Следващ докладчик е  госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо 
Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за сведение писмо с 
вх.  № ЦИК-04-01-12  от  13.02.2019  г.   Това  е  вербалната  нова  на 
ОССЕ,  с  която  ни  информират,  че  ще  бъдат  изпратени  750  души 
краткосрочни наблюдатели за президентските избори в Украйна на 
31.03.2019 г.

За  нас  е  за  сведение  и  каквато  е  практиката  ни,  да  бъде 
предоставена тази информация на Обществения съвет.

С вх. № ЕП-00-9 от 14.02.2019 г. в късния следобед получихме 
по електронната поща писмо от Европейската комисия – Генерална 
дирекция  „Правосъдие  и  потребители“,  с  което  ни  изпратиха 
подробности,  конкретика  за  провеждане  на  следващия  ден, 
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следващата  сутрин  уебинар  за  европейски  избори  или  казано  – 
видеоконференция с плановиците на обучението.

Въпреки  че  реално  всъщност  госпожа  Ганчева  беше  ни 
информирала  в  предходно  заседание  за  датата,  но  конкретика 
нямахме, тъй като с това писмо не само ни казват часовия пояс,  в 
който  ще  се  проведе  тази  видеоконференция,  но  също  така  и 
детайлите, ключ и т.н. – тези технически подробности.

Затова го докладвам за сведение, тъй като ние не участвахме 
поради  фактически  невъзможност  да  организираме  участие  на 
комисията в тази видеоконференция.

Пропуснах да кажа, че както предходният доклад, така и този 
са разпределени на мен и на колегата Арнаудов.

С  вх.  №  ЦИК-07-6/9  от  19.02.2019  г.  получихме  по 
електронната  поща  писмо  от  Европейската  комисия  –  Централна 
дирекция  „Правосъдие  и  потребители“,  с  което  ни  уведомяват,  че 
втората среща на мрежата ще се проведе на 27.02.2019 г. в Брюксел. 
Преводът е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.

Предлагам  да  го  разгледате.  Срокът,  в  който  трябва  да 
отговорим, е 22.02.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Тоест,  към 
днешна дата е за сведение.

Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Само искам да добавя,  че изрично са 

написали, че ще бъдат поети транспортните разходи на един член, а 
могат да бъдат настанени до двама представители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това от органа за 
управление  на  избори  ли  е  или  от  мрежата?  От  мрежата.  Да, 
благодаря.  Това  не  е  Централната  избирателна  комисия,  а 
представителят на мрежата.

Благодаря.
Имате ли още доклади, госпожо Цанева?  Не, благодаря.
Следващ докладчик е господин Пенев. Заповядайте, господин 

Пенев.
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви писмо, получено 
в  Централната  избирателна  комисия  с  вх.  №  ЦИК-06-3/3  от 
18.02.2019 г. Това е оферта за участие в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка за предоставяне на таксиметрови услуги чрез 
безналично плащане с ваучери за нуждите на ЦИК.

Офертата,  разбира  се,  е  оставена  на  съхранение  при 
длъжностното  лице  по  провеждане  на  обществената  поръчка  до 
изтичане  на  срока  за  предоставяне  на  оферти  и  назначаване  на 
комисия, която да ги разгледа.

Докладвам го за сведение.
Докладвам постъпило по електронната поща писмо с вх.  № 

ЕП-22-2  от  14.02.2019  г.  това  е  запитване  относно  европейските 
избори  от  български  гражданин,  който  заявява,  че  живее  във 
Великобритания и пояснява, че е студент в гр. Саутхемптън, но няма 
официално  регистриран  адрес  там.  Пита  и  моли  да  му  разясним 
процеса,  през  който  трябва  да  премине,  за  да  бъде  регистриран  в 
избирателна секция в града.

Колеги, във вътрешната мрежа е публикувано както писмото-
запитване  на  Александър  Филимонов,  така  и  подготвения  от  мен 
отговор,  който  да  му  изпратим.  Спомняте  си,  че  имахме  такова 
запитване  преди  известно  време,  при  което  се  обединихме  около 
отговор, който да предоставим, тъй като въпросът всъщност, така да 
се каже, е по-общ и касае множество български граждани, които се 
намират във Великобритания.

Предложеният  от  мен  отговор  разяснява  активното 
избирателно право,  регламентирано в  чл.  350 от  Изборния кодекс, 
съответно  разясняваме  какви  са  изискванията  за  уседналост 
съобразно Изборния кодекс,  какви са възможностите за разкриване 
на  секции  извън  страната  в  избори  за  членове  на  Европейския 
парламент, както и че фактически за конкретния гражданин са налице 
възможности  да  гласува  или  по  постоянния  си  адрес  в  Република 
България,  или  в  някоя  от  секциите,  които  ще  бъдат  открити  в 
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дипломатическото  представителство  на  Република  България  във 
Великобритания.

Уведомяваме го, че при всяка промяна в законодателството ще 
бъде  публикувана  своевременно  информация  на  страницата  на 
Централната  избирателна  комисия,  както  и  сме  приложили 
информация, която и предишния път бяхме предоставили по чл. 50 от 
Договора за  Европейския съюз. Това е информационен документ на 
страницата на Европейската комисия.

Предлагам ви да одобрим този отговор, разбира се, ако няма 
предложения за допълване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Пенев.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  изготвения 
отговор.

Моля, гласувайте.
Гласували  17  членове на ЦИК:  за – 17 (Александър Андреев, 

Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова,  Мария Мусорлиева,  Мартин Райков,  Метин Сюлейман,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 
няма.

Предложението се приема.
Моля, продължете, господин Пенев.
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  връщам  на  доклад  докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-18 от 04.02.2019 г. от Николай Желязков, 
главен  юрисконсулт  в  Дирекция  „Администрация“  в  ЦИК  и 
допълнителна  докладна  записка,  отново  от  Николай  Желязков  – 
главен юрисконсулт, която е с вх. № ЦИК-09-18/1 от 13.02.2019 г. 

И двете докладни касаят въпроси, свързани с ползваните от 
Централната  избирателна  комисия  услуги  за  осигуряване  на 
самолетни  билети  и  настаняване  при  служебни  пътувания  извън 
страната. Всички материали във връзка с този въпрос са публикувани 
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във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  в  падпапка 
„Самолетни билети“.

Спомняте си на предишното разискване ни беше необходима 
допълнителна информация и обосновка във връзка с направените от 
главния  юрисконсулт  предложения.  В  представената  допълнителна 
докладна записка се съдържа подробна информация за средствата по 
години и за видовете процедури по години, които сме осъществявали. 
Съдържа се информация за законовата регламентация по Закона за 
обществените  поръчки  относно  видовете  процедури,  които  се 
провеждат,  както  и  видовете  процедури,  които  Централната 
избирателна комисия като възложител може да използва.

В  крайна  сметка  възможностите  са  за  процедура  чрез 
публично състезание или за открита процедура, като в единия случай, 
тоест,  в  случай  че  процедурата  е  чрез  публично  състезание, 
минималният  срок  за  получаване  на  оферти  е  по-кратък.  Той  е 
21 дни.  А  при  откритата  процедура  той  е  35  дни,  което  и  е 
обосновало господин Желязков да предложи и да се използва този 
вид процедура, тоест, чрез публично състезание.

При нея прагът за процедурата е до 264 033 лв. без ДДС и 
срокът може да бъде до три години.  Конкретното предложение по 
тази докладна записка е да бъде използвана тази процедура, прагът за 
услугата  да  бъде  до 100 000 лв.  и  срокът,  за  който  да  се  сключи 
договор, до 12 месеца или до изчерпване на сумата по договора.

Мисля, че докладната записка е доста подробно обоснована. 
Аз лично подкрепям това предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Пенев.

Колеги? Има ли коментари? Не виждам коментари.
Тогава, колеги, аз ще подложа на гласуване това предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували  17  членове на  ЦИК:  за  –  16 (Владимир  Пенев,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  Нейкова,  
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Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова);  против  –  1 
(Александър Андреев).

Предложението се приема.
Нямате повече доклади, господин Пенев? Благодаря.
Следващ докладчик е господин Цачев.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.
ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  уважаеми 

господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, с писмо, което е получено 

по електронната поща с вх. № ЦИК-11-6 от 07.02.2019 г. е поставен 
въпрос  от  гражданин:  „Каква  е  процедурата  след  приключване  на 
изборния ден относно извършване на проверка дали срещу моето име 
има положен подпис?“ Това е въпросът.

Във  вътрешната  мрежа  в  папка  с  моите  инициали  ви 
предлагам проект на отговор по направеното питане.  По същество 
проектът  на  отговор  насочва  към  този  гражданин,  че  както  и 
Конституцията  на  Република  България,  така  и  Изборния  кодекс  в 
своите основни принципи по отношение на избирателните права на 
гражданите не е насочен към извършване на проверка от гражданите 
след приключване на изборния ден,  а  по-скоро към осигуряване и 
гарантиране правото на глас на българските граждани във всеки един 
от изборите.

Подробно изложение има в писмото, което ви предлагам да 
приемем като проект на отговор, като също така е описан и начинът 
на осъществяване на гласуването в изборния ден, което се извършва 
от ред, спазван от секционната избирателна комисия и при наличието 
на наблюдатели и застъпници в избирателната секция, като този ред е 
посочен както в Изборния кодекс, така и в Методическите указания 
на  Централната  избирателна  комисия  и  гарантира  спазване  на 
изборните  правила  и  неналичие  на  нарушения  на  правилата  на 
Кодекса. 
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Посочено  е  също  така,  че  след  приключване  на  изборите 
изборните  книжа,  в  това  число  и  избирателните  списъци,  се 
съхраняват в специално предназначени за това архивни помещения и 
само в наложителни случаи по ред, определен от ЦИК или по искане 
на разследващите органи тези помещения могат да бъдат отворени 
със  заповед  на  кмета  на  общината  за  извършване  на  съответна 
проверка или на други действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз считам, че това дългото обяснение 
до  израза  „след  изборния  ден“  не  е  това  отговор  на  въпроса.  На 
въпроса трябва да се отговори, че нашият Кодекс не дава възможност 
всеки български гражданин да  извършва проверка дали е  положен 
подпис в списъците ни. Единствената проверка, която е предвидена в 
Кодекса,  е  за  гласуване  в  нарушение  на  изборните  правила  или 
повече  от  един път  и  тя  се  извършва  служебно от  ГД ГРАО към 
МРРБ с проверка на списъците на гласувалите лица.

За какво да му обясняваме, че му са съхранени правата, че има 
наблюдатели  и  т.н.  Не  пита  това  човекът.  Няма  такава  проверка. 
Кодексът не предвижда такава възможност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова.

Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Да, това е така, колега Сидерова. 

Но в писмото аз предлагам да не го кажем директно с две изречения, 
че  всъщност  основните  принципи  на  Изборния  кодекс,  както  и 
основните  начала  на  Конституцията  на  Република  България, 
всъщност са за  осигуряване и гарантиране на правото на избор на 
лицата, отговарящи на изискванията за упражняване на това право.

В този смисъл всъщност, спазвайки принципите на Кодекса, 
неговите норми са насочени в друга посока – не за извършване на 
проверка  кой,  как  и  по  какъв  начин  и  да  се  даде  възможност  е 
гласувал.  Разбира  се,  това  го  казваме  в  писмото  по-нататък,  но 



34

казваме и какви са основните принципи във връзка с това питане, как 
се съхраняват книжата и в крайна сметка при някаква необходимост, 
че би могло да бъде извършена проверка там, където има съмнения и, 
разбира  се,  когато  тази  проверка  е  предизвикана  по  съответния 
законов ред, а не по желание на всеки един, който така си е решил.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Цачев.

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ама и ние не можем, защото някой ни 

пита „гласувал ли съм“, да му даваме възможност да прави проверка. 
Трябва да има някакво законово основание, а не по решение на ЦИК, 
защото на всеки, на когото му е хрумнало или някой го е излъгал, ще 
се проверява в избирателния списък. Вие знаете в кои случаи: когато 
институции в рамките на държавата няма такива или в рамките на 
Европейския  съюз  –  там  практиката  е  масова  и  изискването  за 
заемане  на  съответна  длъжност  в  европейска  институция,  да  е 
гласувал  избирателят.  Само,  когато  се  налага,  в  тези  случаи  ние 
разрешаваме  и  даваме  възможност  да  се  провери  гласувал  ли  е 
гражданинът.

Не  може  да  му  отговаряме  по  този  начин.  Можем  да  му 
отговорим: няма предвидена такава възможност. Само по решение на 
ЦИК и то въз основа на законови разпоредби, които ги няма в нашия 
закон, а ги има в европейските норми, но те са задължителни за нас, 
защото са и вътрешно право.

Аз не съм съгласна с този дълъг отговор. Можем да му кажем, 
че  списъците  отиват  за  проверка  за  гласуване  в  нарушение  на 
Кодекса  или  повече  от  един  път,  но  не  пита  това.  Като  ще  му 
отговаряте за проверка, това ще му отговорите. Той пита за проверка. 
Не пита как е уреден изборният процес в България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Цачев.

РУМЕН ЦАЧЕВ:  Колеги,  аз  пак  предлагам.  Нека  да  дадем 
един  по-подробен  отговор.  Ако  гражданинът  иска  допълнителна 
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информация,  нещо  по-конкретно,  да.  В  някакъв  следващ  момент 
бихме могли, ако този отговор за него е неясен или не го задоволява, 
бихме могли допълнително да му отговорим по конкретно поставен 
въпрос.  Въпреки  че,  пак  казвам,  за  мен  отговорът  на  въпроса  се 
съдържа в изложението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Цачев.

Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз предлагам да  обединим и двете, 

като  в  първата  част,  където  е  уводът,  да  отговорим  директно  на 
въпроса точно, както е зададен. След това да направим останалите 
обяснения,  като  искаме  да  бъдем  подробни  –  как  му  се  запазват 
правата и т.н. Но, де факто, той трябва да прочете цялото писмо и да 
търси точно отговора на въпроса си.

Да му отговорим на въпроса, че в Изборния кодекс няма право 
за еди-какво си. На практика му обясняваме къде пък му се спазват 
правата, ако той има някакво съмнение. Все пак нека най-напред да 
получи отговора и след това да започнем с останалото.

Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Христов.
Господин  Ивков  искаше  думата.  Заповядайте,  господин 

Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  предлагам  да  отговорим  по  следния 

начин:
„Уважаеми  господине,  няма  предвидена  процедура  в 

Изборния кодекс за проверка на това дали съществува подписът ви в 
избирателния списък. В случай че има основателни съмнения за това, 
единственият  начин  да  се  извърши  проверка,  като  се  отворят 
съответните помещения, където се намират избирателните списъци, в 
случай че ви бъде дадено необходимото разрешение за това.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
има ли други изказвания?
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Уважаеми  колеги,  съобразно  нашия  правилник  имаме 
следните  варианти.  Имаме  писмо  на  докладчик,  имаме  постъпило 
предложение за допълнение на това писмо – това е предложението на 
господин  Христов  за  изменение  и  допълнение,  имаме  основно 
предложение и имаме друго предложение по същество. 

Затова,  колеги,  съобразно нашия правилник първо подлагам 
на  гласуване  предложението  на  господин  Христов.  Това 
предложение,  което  гласуваме,  е  допълнение  с  предложението  на 
госпожа Сидерова  и  корекция  в  последното изречение.  Уточнявам 
какво гласуваме.

Моля, гласувайте.
Гласували  19  членове на ЦИК:  за – 19 (Александър Андреев, 

Емануил  Христов,  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.
Следващ докладчик е  госпожа Матева. Заповядайте, госпожо 

Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писма, 

получени по електронната поща в Централната избирателна комисия, 
предполагам, във връзка с организацията на Седмото заседание, тъй 
като  всички  номера,  които  ще  ви  изчета,  са  пристигнали  на 
английски език, не са преведени. Така че няма как да ви кажа какво 
пише в тях.

Това  са:  вх.  №  ЦИК-07-198-106  от  14.02.2019  г.,  за  което 
председателката е записала „за бърз отговор“. Дали има отговор не 
мога  да  кажа.  Следващото  писмо  е  с  вх.  №  ЦИК-07-198-105  от 
14.02.2019 г. – също за спешен отговор, не знам дали е отговорено, 
вх.  № ЦИК-07-198-107 от 15.02.2019 г.,  вх.  № ЦИК-07-198-108 от 
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15.02.2019 г., вх. № ЦИК-07-198-104 от 14.02.2019 г., вх. № ЦИК-07-
198-112 от 19.02.2019 г.

Докладвам ги за сведение.
Другите  писма,  които  са  пристигнали  в  тази  връзка  и  са 

преведени, са с вх. № ЦИК-07-198-111 от 18.02.2019 г. с превод от 
18.02.2019 г. Това е писмо, подписано от  господин Ашраф, с което 
уведомява,  че най-после е  успял да резервира билети и ще пътува 
през  Йордания  и  след  през  Турция,  като  дава  информация  за 
полетната  информация,  която  ще ползва,  за  да  бъде  организирано 
посрещането му. 

Докладвам го за сведение.
Следващото писмо е с вх. № ЦИК-07-198-110 от 18.02.2019 г. 

с превод под същия номер, също от 18.02.2019 г., с което  господин 
Ширма ни уведомява,  че поради служебни ангажименти  господин 
Омеш Сингха от Избирателната комисия на Индия няма да успее да 
участва в Седмото заседание на А-WEB на 20 и 21 февруари 2019 г. 
Поради това делегацията ще се състои от  господин Оджа – генерален 
директор,  и  господин  Ширма  –  консултант.  Програмата  им  за 
пътуването остава, както е била посочена в по-раншно съобщение.

Докладвам го за сведение.
Следващият  доклад  в  тази  връзка  е  с  вх.  №  ЦИК-07-198-

101/13 от 19.02.2019 г. Това е писмо, изпратено от Светла Стефанова, 
началник  отдел  „Латинска  Америка“,  дирекция  „Америка“  към 
Министерството  на  външните  работи.  Адресирано  е  до  госпожа 
Солакова – не знам защо.

„В продължение на – а, ето, става ясно защо – проведения с 
Вас разговор приложени ви изпращам в оперативен порядък писмо от 
началника на Политическия кабинет на Министерството на външните 
работи госпожа Антоанета Байчева до  госпожа Ивилина Алексиева – 
председател  на  ЦИК,  грама  №  Пр-12-202  от  18.02.2019  г.  от 
Посолството на Република България във Виена с приложена нота с 
посочен  номер  от  Посолството  на  Доминиканската  Република  във 
Виена.  С  нотата  Доминиканската  страна  уведомява,  че  от 
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19.02.2019 г.  до  22.02.2019  г.  визита  в  София  ще  осъществи 
президентът  на  Централната  избирателна  комисия  на 
Доминиканската република съдия д-р Хулио Сезар Кастаньос Гусман 
за  участие  в  седмата  среща  на  Изпълнителния  комитет  на 
Асоциацията на избирателните организации – A-WRB, както знаем. 
Документите ще получите по официален път“.

Към  това  писмо  са  ни  приложили  писмото  от  госпожа 
Антоанета  Байчева,  адресирано  до  госпожа  Алексиева  като 
председател  на  Централната  избирателна  комисия,  в  което  на 
практика се казва същото, което ви прочетох, както и открита грама, 
изготвена от  госпожа Чакърова – първи секретар, изпратена до ЦИК, 
за  сведение  в  Министерството  на  външните  работи,  с  което  ни 
уведомяват същото, а именно за присъствието на  господин Хулио 
Гусман, който е председател на Централната избирателна комисия на 
Доминикана, и информация от кои лица ще бъде придружаваща.

Така че докладвам ви го за сведение.
Другите ми доклади са….
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  А  може  ли  да 

продължим с A-WEB? Доколкото ми стана известно от директора на 
Дирекция  и  затова  Ви  моля  да  докладвате.  В  момента  Вие 
докладвахте за Индия и затова, че от Индия представител не може да 
дойде. А вероятно в преписките, които докладвахте, е станало ясно, 
че има и представители от Косово, които няма да могат да дойдат. Но 
в същото време се казва – казвам отново по информация от  госпожа 
Манолова  и  госпожа  Жекова  –  че  на  23  февруари  летището  в 
Палестина е затворено. А в същото време представители на Корея – 
съжалявам,  че  представям  така  общо  въпросите,  защото  бях 
информирана  днес,  непосредствено  преди  заседанието. 
Представителите на Корея ще бъдат тук още няколко дни. Молбата, 
която се отправя към нас с оглед дипломацията, е ние да поемем като 
стане компенсация една нощувка на лицето от Палестина и лицата от 
Корея,  които не  знаят  какъв  брой са.  Моля да  ми допълните,  ако 
нещо от информацията, която представих, е неточно или непълно.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз нямам информация точно колко лица 
пристигат.  Имам  информация,  че  има  още хора,които  са  отказали 
присъствие,  но  от  госпожа  Розалина  Крайцел.  От  нашата 
администрация нямам информация. Днес беше разменен някакъв е-
mail, че от Камерун и от Кения няма да идват представители. Но това 
го имам като информация от г Крайсъл.

Аз в крайна сметка нямам крайна информацията колко лица 
ще присъстват и това, което е споделено с вас за Република Корея за 
останалите представители – колко време ще останат повече и колко 
човека.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
с оглед и обсъждането в оперативен порядък нека администрацията 
сега,  като  си  направим  почивката,  да  ни  предостави  пълна 
информация за започващото утре събитие в тази част. 

Уважаеми колеги, позволете ми да допълня  госпожа Матева с 
мои  доклади,  защото  са  свързани,  с  оглед  работното  обсъждане, 
колеги, вчера, което беше направено по повод програмата на Седмото 
заседание  на  Изпълнителния съвет.  Позициите,  които Централната 
избирателна комисия на Република България ще отстоява във връзка 
с  тази  програма,  по  отношение  на  предходното  заседание  на 
Изпълнителния съвет ние не бихме могли да дадем становище, тъй 
като не сме участвали. По повод одитния доклад той е безпроблемен 
затова   няма  какво  становище  да  изразяваме.  По  отношение  на 
предстоящите промени в Устава Централната избирателна комисия 
има формирано становище по всяка една от точките на този Устав, 
което становище вече писмено е изпратено на организацията A-WЕB 
и на Централната избирателна комисия. 

По отношение на новите заявления,  тези становища ние ще 
представим.  По  отношение  на  новото  заявление  за  членство  ще 
подкрепим. 

По  повод  процедурите  за  избор  на  следващи  членове  на 
изпълнителния  съвет,  избор  на  следващ  заместник-председател  – 
това са процедурни правила, които няма причина да не подкрепим. 
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По отношение на избор на следващите членове за извършване надзор 
и  одит,  ще  се  обърнем  към  членките  на  A-WЕB  от  континента 
Европа,  да  са  преценим  и  са  попитаме  дали  те  биха  искали  да 
участват в Комитета за надзор и одит и ще лобираме за тях, в случай 
че  те  имат  такова  желание.  Ако  не,  колеги,  което  предложение 
постигне най-голямото мнозинство. 

Това е позицията, колеги. Разбира се ние имаме достатъчната 
гъвкавост,  ако  други  въпроси  бъдат  повдигнати,  да  направим 
преценка  и  след  това  да  докладваме  на  Централната  избирателна 
комисия за новопостъпили въпроси.

Колеги, преминаваме към следващ докладчик. Това е  госпожа 
Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо, 
пристигнало по електронна поща с вх.  № ЕТ-20-1 от 18.02.2019 г. 
Писмото  е  със  следния  въпрос.  Необходимо  ли  е  да  изпращаме 
информация  за  рекламната  ни  тарифа  във  връзка  с  изборите  за 
Европейски парламент.

Изпратено е от е-mail RIVA-INFO.
Има  и  втори  е-mail.  Пише:  „В  прикачен  файл  изпращаме 

условията  и  цените  на  всички  партии  и  коалиции,  регистрирали 
кандидати в ЦИК за изборите на 26.03. като доставчик на медийни 
услуги. Не знам кой е 26 март и какви избори има на 26 март. Нямам 
нищо друго разпечатано. Така че не знам дали трябва да отговаряме, 
при положение, че е-mail, който е изпратен на 16.02.2019 г. до ЦИК, 
не  е  подписан.  Но  би  следвало  този,  който  го  изпраща,  да  е 
информиран, че преди насрочване на изборите няма как да изпраща 
рекламни тарифи и че всъщност,  след като бъде обявена датата на 
изборите, Централната избирателна комисия на Република България 
ще вземе принципно решение, в което ще опише реда и правилата, по 
които  да  се  подава  тази  информация  и  по  които  се  провежда 
предизборна кампания.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Имаме  ли  яснота  всъщност  подателят  на 
това писмо какъв е, що е предвид текста, която имаме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Разбирам, че остава за сведение. Това бяха  Вашите доклади?

Следващ  докладчик  е  господин  Емануил  Христов. 
Заповядайте, господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали ще 

видите  едно  писмо от  госпожа Виргиния Симеонова от  гр.  Банкя, 
която,  ако  си  спомняте,  преди  три  седмици  ни  беше  писала  и 
коментирахме  този  въпрос.  Беше  писала  до  президента  на 
Републиката едно писмо, с което остро реагираше против действията 
на  Централната  избирателна  комисия.  Тогава  й  подготвихме 
подробен  отговор,  който  изпратихме  до  нея  и  до  съответно 
администрацията на президентството.

Тази  госпожа  този  път  ни  изпраща  по  електронната  поща 
абсолютно  същото  писмо  –  Copy  –  Paste  –  с  изключение  на 
заглавната  и  уводната  част,  която  касаеше  обръщението  към 
Президента и това, че тя и той имали право на честни избори и т.н.

В  първия  момент  дори  бях  решил  да  не  й  отговарям.  Но 
говорих с госпожа Сидерова и тя е права, че може би трябва съвсем 
кратко  да  й  отговорим,  че  на  това  писмо,  защото  то  е  абсолютно 
същото, сме й отговорили с писмо с наш вх. № еди-кой си – защото 
тогава  беше  изпратено  и  по  пощата,  има  го.  В  първия  момент  се 
усъмних дали  е  получила писмото,  че  може би не  го  е  получила, 
въпреки че все пак то е официално писмо. Но се оказа, че към това 
писмо, за разлика от писмото, което праща към президента,  вече е 
пратила едно копие не от полученото писмо, а от протокола на една 
от  секциите,  а  не  от  числовите  данни.  А тогава  пишеше,  че  няма 
протоколи, липсвали и т.н. Но независимо от това, като си копирала 
писмото,  по-нататък  си  остава  това,  че  четири  години  по-късно 
оригиналите,  неграмотно и нечетливо попълнени,  са подменени на 
интернет страницата на ЦИК и т.н. 

На  всичкото  отгоре,  защото  това  беше  описано  в  писмото, 
което ние написахме, тя продължава да си цитира чл. 162, ал. 4 от 
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Изборния  кодекс,  който  е  член  от  стария  Изборен  кодекс.  Тук,  в 
новия Изборен кодекс изобщо няма ал. 4 на чл. 162. Така че дали е 
чела, дали не е чела, явно госпожата е решила да си кореспондира с 
президента, с Централната избирателна комисия.

Затова съм съгласен с предложението на госпожа Сидерова – 
кратко  и  ясно  и  то  вече  по  електронната  поща,  тъй  като  нейното 
писмо този път дойде по електронната поща, да й отговорим, че на 
това писмо й е отговорено с наше писмо с вх. № – ще го видя кой е от 
канцеларията, защото то е от преди три месеца или по-отдавна.

Предлагам това да ми бъде отговорът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Христов.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Александър Андреев, 

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Мартин  Райков,  
Метин Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов);  против 
– няма.

Предложението се приема.
Благодаря.
Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа  Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  покана  за 

участие в 20 юбилейна конференция по управление на 7 март 2019 г. 
– Интернешънъл бизнес кул с вх. № ЦИК-00-252 от 18.02.2019 г. , 
като тази покана е във връзка с мероприятие, което ще се състои под 
патронажа  на  господин  Томислав  Дончев  в  качеството  му  на 
заместник-министър  председател  на  Република  България. 
Приложената  покана  към  тази  преписка  всъщност  е  до  господин 
Райков и до госпожа Алексиева.

Предлагам към момента да се запознаете  и да възложим на 
администрацията  да  бъде  публикувана  цялата  информация  за 
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събитието и на следващо заседание да върнем за разглеждане заедно 
с цялата информация за събитието.

Докладвам  вх.  № ЕП-00-5/3  от  18.02.2019  г.  Това  е  писмо, 
получено  от  Изпълнителния  директор  на  "Информационно 
обслужване" АД, като то е в изпълнение на договора, сключен между 
нас и "Информационно обслужване" АД с предмет „Предоставяне на 
услуги  по  дейности  по  тестване  и  реално  провеждане  на 
криптообмена, като с това писмо става ясно от информацията, че на 
технически носител ни предоставят актуални криптографски ключ за 
осигуряване на обмена между държавите-членки. 

Има  плик,  колеги,  който  е  неотворен.  Аз  предлагам  да  го 
приемем  за  сведение,  запознаване  и  да  предоставим  този  плик  за 
съхранение в касата на председателя.

Това  е  моето  предложение.  Ако  някой  колега  или  колегата 
Андреев има друго становище, защото преписката е на негов доклад.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева. Ще процедираме по този начин.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад отложено 
от предходно заседание за одобрение по смисъла на дневника във 
връзка  с изпълнение на договора за  криптообмена.  Припомням,  че 
ние отложихме, за да можем да сравним реално правения дневник с 
този, който ни беше изпратен още на 7 февруари по преписка с вх. № 
ЕП-00-5/2.  За  улеснение  на  членовете  беше  предоставена 
информация по електронната  поща с  молба за  предложения.  Няма 
предложения от членовете на комисията, поне не са ми предоставени.

Така че ви предлагам за разглеждане отново тези преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по 

дневника! Мисля, че можахте да видите както проекта на дневник, 
така и попълнения дневник в тестовата версия. Имате ли коментари? 
Не виждам.

Тогава, колеги, ще подложа на одобрение този дневник.
Колеги,  няма  да  подложим  на  гласуване,  защото  има 

коментари.
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Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Кой дневник гледаме сега? Този, който ни 

е изпратен или?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Чаушев, този с ЕП-00-5/2 от 

07.02.2019 г. Това е проектът на дневник, който трябва да одобрим. 
По моя молба в една папка трябва да е поставено всичко. Даже беше 
изпратена информация по електронните пощи.

Припомням само във връзка с въпроса на колегата Чаушев, за 
да уточним, реално с оглед изпълнение на дейностите и това, което 
госпожа  Алексиева  каза  –  да  можем  да  сравняваме  от  предходно 
заседание – с ЕП-00-8 от 13.02.2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, извинете. 
Дълго време сме извън микрофон,  тъй като в момента говорим за 
чувствителна  информация.  Ние  имаме  протоколно  решение  да 
изключваме камерите.

Затова, колеги, аз предлагам да се изнесем като разговор на 
микрофон, но да изключим камерите.

Оттеглям предложението си.
Заповядайте,  господин  Чаушев.  След  това  –  господин 

Андреев.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Предлагам  в  тази  таблица,  за  която 

ставаше  въпрос,  в  първа  графа,  както  пише  „адресант“  при 
попълването  да  се  детайлизират  и  конкретните  адресанти,  най-
малкото от нотификациите, които получаваме.

Предлагам в графа „адресант“ да се уточни и това или в писмо 
към "Информационно обслужване" АД.

Същото  предлагам  да  се  уточни  със  същите  данни  –  става 
въпрос  за  уточняване  и  конкретизация  на  типа  данни,  които  се 
получават,  съответно  разменят  по  различните  канали  на 
комуникация. Това е от мен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  думата 
господин Андреев.
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АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Другото  е  във  връзка  с 
обстоятелството  как  се  предават  данните  между  "Информационно 
обслужване"  АД  и  Централната  избирателна  комисия.  Да  бъдат 
обособени  две  отделни  графи,  което  да  показва  кога  са  били 
предадени в  Централната  избирателна  комисия,  съответно  върнати 
данните, за които става въпрос в дневника.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Андреев.

Има думата  госпожа Матева. Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз предходния път, когато го 

обсъждахме, бях предложила още една колонка - момента, в който са 
криптирани и изпратени към….

Аз  в  момента  гледам  екселската  таблица.  Ако  трябва  да 
гледаме  нещо  друго,  кажете.  В  екселската  таблица  имаме  една 
колона, на която пише „дата и час на предаване на информацията“. 
От кого и на кого – не става ясно.  Това е  единствената  колона, в 
която имаме предаване на информация.

Мисля, че трябва да се допълни една колона, както предложи 
колегата Чаушев – на ЦИК, една колона на другите държави. И, за да 
бъде  пределно  ясно,  да  се  подредят  колонките  една  след  друга 
съобразно  действията  –  пристигнала,  декриптирана,  изпратена  на 
ЦИК,  върната  обратно  на  "Информационно  обслужване"  АД, 
криптирана, изпратена към съответната държава.

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

госпожо Матева.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  във  връзка  с  поставения 

въпрос  „какво  гледаме“,  отново  припомням  какво  гледаме. 
Основният проект на дневник, който пристигна по преписка с входящ 
номер от 7 февруари и която ние отлагахме няколко пъти за работно 
обсъждане  и  същевременно  започнаха  да  пристигат  дневниците, 
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които се водят, така или иначе, от "Информационно обслужване" АД 
ведно с данните с тестовия обмен. Това са другите преписки.

Припомням,  че  отложихме  на  предходно  заседание,  за  да 
можем  да  сравним  реално  водения  с  проекта  на  дневник.  В 
настоящия момент аз като докладчик възприех,  че с оглед това да 
прецизираме  информацията  от  къде,  кога  пристига  от 
"Информационно обслужване" АД в ЦИК и кога се връща от ЦИК в 
"Информационно обслужване" АД, това всъщност е предложението 
на колегата Андреев, който предложи в проекта на дневник и в самия 
дневник  да  бъдат  включени  две  отделни  колони  –  поправете  ме, 
колега Андреев, ако не съм го възприела правилно – а именно кога 
"Информационно обслужване" АД предава на ЦИК. Моето разбиране 
е,  че  е  за  информация,  без  значение  каква  е  –  криптирана, 
некриптирана,  въобще  информацията.  И  кога  се  връща  със 
съответната  санкция,  като тук мисля,  че  общото ни разбиране  е  и 
това аз ще го направя вече и като докладчик – позволявам си сега – 
всички колони от дневника след нашето протоколно решение, които 
са одобрени, да бъдат попълвани детайлно, а не само с брифираща 
информация. Тоест, детайлно, всичко.

Колегата Чаушев направи предложение в колона „адресант“ – 
то е всъщност в смисъла на всичко казано тук – при попълване да се 
детайлизират  и  конкретните  адресати  от  "Информационно 
обслужване" АД. 

Тоест, разбирането при приемането на решението, ако е „ср“, 
да се каже, че от „ср“ е качена информация от държавата „Х“ или е 
изпратена еди каква си информация или респективно който изпраща. 
Тоест, да се каже точно кой какво изпраща.

Госпожа  Матева  предлага.  Аз  мисля,  че  по  този  начин 
изчерпваме….  Не  знам  още  какво,  ако  предложите  още  някаква 
колона…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева

Заповядайте, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Предложението  ми  не  е  толкова 
съдържателно, но е за думичката горе. Нека колонката не се нарича 
„адресант“, което не е дума в българския език, а да бъде „подател на 
информация“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да  бъде 
„подател“ – „получател“. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Думата  „адресант“  обикновено 
замества  думата  „получател“ в  българския  език.  Да  бъде  изписано 
поне  на  едното  място  българския  текст,  защото  близките  думи, 
различаващи се само с една буква, трудно се различават.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  „Подател“  – 
„получател“, колеги. Колеги, мисля, че се обединихме.

Сега  ще  подложа  на  гласуване  предложенията  за  тези 
корекции в дневника, които бяха направени от  господин Чаушев, от 
господин Андреев, от госпожа Матева и госпожа Сидерова и които са 
протоколирани.

Колеги, моля, гласувайте.
Гласували  16  членове на ЦИК:  за – 16 (Александър Андреев, 

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 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, Цветозар Томов); против – няма.

Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаеми  колеги,  ние  току-що 

одобрихме писмо ли – не разбрах – с така направените предложения? 
Моето предложение е да одобрим дневника, който ни е представен 
още  по  преписка  от  7  февруари,  виждаме,  че  се  води.  Но  оттук 
насетне  да  одобрим  този  дневник  да  бъде  с  така  направените, 
одобрени  току-що  с  протоколното  ни  решение  корекции  и 
предложения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  както 
прецените,  защото,  колеги,  и  да  одобрим  в  момента  с  писмо  с 
корекции,  след това ние,  така  или иначе,  пак ще го гледаме и ще 
видим дали те са отразени.

Но не възразявам. Подлагам го на гласуване.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  оттеглям  си 

предложението. Беше направено с оглед пестене на време и всъщност 
по-рационални  действия.  Считам,  че  така  ще  се  вкараме  с 
непрекъснато  одобряване.  Всяка  преписка,  която  пристига,  ние  да 
прецизираме, да предлагаме, да вкарваме и ще се затрудни процесът, 
който разглеждаме.

Оттеглям си предложението. Нямам предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Ганчева.
Колеги,  дължа  лично  обяснение.  Считам,  че  дневникът  е 

изключително важен и той трябва да бъде направен по начин така, че 
Централната избирателна комисия и всеки член да може бързо да се 
ориентира. Затова и тази преписка по-дълго я гледаме.

Заповядайте, госпожо Ганчева, за лично обяснение.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 

моля  с  Вашите  лични  обяснения,  които  правите  днес,  да  не  ми 
вкарвате думи и мисли, които въобще нямам като докладчик. 

Аз  пък  като  основен  докладчик  по  тази  преписка  предвид 
докладите си, които правя, считам, че показвам достатъчно сериозно 
отношение за важността на дневника и това, което предложих с оглед 
целесъобразност  и  рационалност,  не  беше  в  никакъв  случай  да 
омаловажа дневника.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Има думата господин Христов преди да дам почивка.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ:  Аз  искам само едно допълнение  да 

направя към писмото, което ви докладвах. Ходих в администрацията 
да вземе номера на нашето писмо. Оказа се, че писмото, с което сме 
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отговорили на 17.01.2019 г,. значи преди един месец, не е получено 
от  госпожата. Получило се е днес писмото с обратната разписка, без 
да го е получила. Така че адресът й може да е фалшив. 

Затова  предложението ми е само към единия ред,  който ви 
казах,  че  ще  напиша,  да  й  изпратим  и  копие  от  писмото  по 
електронната поща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, повторно ще 
го изпратим.

Колеги,  с  това  давам почивка до 14,30 ч.  В 14,30 ч.  имаме 
работна среща. Предполагам, че тя ще продължи не повече от един 
час.  Тя ще бъде протоколирана.  Непосредствено след тази работна 
среща продължаваме с втората част на заседанието.

Почивка до 14,30 ч.

(след почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден 
отново, колеги. В залата сме 13 членове на Централната избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание.
То  продължава  в  един  по-късен  час  с  оглед  на  факта,  че 

работната среща, която имахме преди това, продължи по-дълго.

Колеги, продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади по писма.
Следващ докладчик в тази точка е  госпожа Солакова.
Заповядайте, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

докладна  записка  с  вх.  № ЦИК-09-29  от  19.02.2019  г.  от  госпожа 
Манолова,  директор  на  Дирекция  „Администрация“  относно 
представяне на разшифровка на капиталовите разходи и трансфери, 
които  са  извършени  през  2018  г.  Разшифровката,  обяснителната 
записка  по  форма  № 8  и  в  изпълнение  на  указанията  ДР  № 1  от 
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11.01.2018 г., както декларация за идентичност са одобрени заедно с 
общия  Годишен  финансов  отчет.  Те  в  срока  15.02.2019  г.  са 
представени в Сметната палата, а преди това още с получен статус 
„одобрен“  на  12.02.2019  г.  са  представени  по  електронна  поща, 
включително  в  електронната  платформа  на  информационната 
система на Управление „Държавно съкровище“ в Министерство на 
финансите. Но трябва да се представи на хартия.

Затова ви предлагам да одобрим изпращането, за което има и 
подготвен проект на писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  изпращането  на  тази 
информация

Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Александър Андреев, 
Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева); против – няма.

Предложението се приема.
Благодаря. Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение докладвам 

вх.  № ЦИК-02-15 от 13.02.2019 г.  във връзка с профилактиката на 
електрозахранването  в  сградата,  в  помещенията  на  Централната 
избирателна  комисия  през  почивните  дни,  за  което  бяхме 
информирани по електронната поща и лично от госпожа Веселина 
Тихолова. 

Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-08-8-1 от 14.02.2019 г. 
Това  е  оферта  за  рекламни материали.  Моля  да  имате  предвид.  С 
госпожа Манолова можете да направите предложения във връзка с 
тези рекламни материали и за допълнителни бройки, ако се налага и 
има необходимост.
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Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-02-16 от 18.02.2019 г. 
Изпратена  е  по  електронната  поща  заповед  на  председателя  на 
Народното  събрание  за  определяне  на  месечно  възнаграждение, 
считано от 01.01.2019 г.  То е във връзка и със следващото писмо, 
което е постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-
00-251 от 18.02.2019 г. от председателя на НСИ за предоставяне на 
информация  за  средната  работна  заплата  в  обществения  сектор. 
Докладвам го за сведение и да се предостави в счетоводството.

Докладвам ви вх.  № ЦИК-02-17 от 18.02.2019 г.  от главния 
счетоводител  на  Народното  събрание  госпожа  Цонкова  – 
оправдателни счетоводни документи за разходи, извършени за сметка 
на Централната избирателна комисия за месец януари 2019 г. Общо 
разходваната сума е 4 734,46 лв. Съгласно наше протоколно решение 
е за предоставяне на счетоводството за проверка и изплащане, ако 
няма проблеми.

Уведомявам ви, че в папка „Покани“ са публикувани покани в 
периода  след  предишното  заседание  на  Централната  избирателна 
комисия за участие в семинар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Уважаеми колеги, тъй като другите докладчици по тази точка 
са извън залата, позволете ми да направя своите доклади и след това 
ще върнем към предишната точка.

Но преди това госпожа Ганчева е тук.  Така че преди моите 
доклади давам думата на госпожа Ганчева за доклади по писма.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е писмото, 
което  ние  гласувахме  в  първата  част  на  заседанието  до 
"Информационно  обслужване"  АД.  Да  го  погледнете  с  оглед 
коректно  отразяване  на  гласуванията.  Аз  го  съгласувах  с  колегата 
Андреев,  Чаушев  и  Матева,  които  направиха  конкретни 
предложения. Погледнете го и вие.
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В  тази  връзка,  колеги,  докладвам  сега  за  сведение  и 
запознаване и по мое предложение да възложим на администрацията 
да се обособи папка, която да отразява всъщност всички документи, 
които пристигат по изпълнение на договора, сключен по Директивата 
с  "Информационно  обслужване"  АД,  за  да  може  и  да  бъдат 
съобразени  при  приемане  на  работата  и  с  оглед  извършване  на 
съответните плащания по договора, като в смисъла на плащанията ще 
възложа и на счетоводството да ни даде информация в тази връзка.

Колеги, докладвам преписка с вх. № ЕП-00-81 от 14.02.2019 г. 
С тази преписка приложено във връзка с изпълнението на договора 
ни се  предоставя  информация от  господин Илия Горанов,  който  е 
член на екипа по изпълнение на договора. Такава е и преписката с вх. 
№ ЕП-00-82 от 15.02.2019 г., както и вх. № ЕП-00-8 от 13.02.2019 г.

Преминавам  към  следваща  преписка.  Тя  е  разпределена  на 
мен и на колегата Андреев и е с вх. № ЦИК-07-10-17 от 18.02.2019 г. 
Само че е на английски и засега само я докладвам като пристигнал 
вариант. Не ми е представен превод.

Колеги, докладвам доклад от  госпожа Тихолова, експерт ИКТ 
в  Централната  избирателна  комисия.  С  вх.  №  ЕП-00-10  от 
18.02.2019 г.,  разпределен  на  мен  и  на  колегата  Андреев  с 
информация във връзка с платформата CIRCABC. Може би това е по 
възлагане на председателката. Съдържа информация какво се вижда в 
CIRCABC,  какви достъпи и съответно  приложени са  и  извадки от 
екраните на видимостта в CIRCABC. 

Към  момента  го  докладвам  за  сведение,  запознаване  и  за 
съобразяване при бъдещи наши решения и може би тук,  уважаема 
госпожо  председател,  Вие  да  кажете  визията,  която  обсъждахме  в 
оперативен порядък.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Уважаеми колеги, това е резюмето на госпожа Тихолова във 
връзка  с  достъпа до системата,  в  която ние обменяме информация 
специално  по  отношение  на  обмена  на  данните  за  избори  за 
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Европейски  парламент.  Разбира  се,  можете  да  поставите  всякакъв 
въпрос на госпожа Тихолова по този повод.

Но, колеги,  аз  ви моля да обърнете  внимание на последния 
абзац. „Всички потребители имат права за промяна.“

Тоест,  при  необходимост  от  добавяне  на  съдържание  или 
корекция в даден документ чрез използване на съответните, описани 
в  тази  докладна  записка,  инструменти  Централната  избирателна 
комисия  е  в  състояние  сама  да  извършва  промени  във  вече 
публикувани документи.

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  тази  информация  и  с 
преписката, докладвана от госпожа Ганчева на миналото заседание – 
ще я помоля да каже номера й…

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би имате предвид № ЦИК-07-
10-16  от  11.02.2019  г.  с  оригинална  преписка,  пристигнала  от 
08.02.2019  г.  Припомням,  че  установихме  като  приложение  –  аз 
поставих  въпросите  –  и  така  отложихме  за  едно  сравнение  на 
информацията и изготвяне на писмо в тази посока, че информацията, 
която сме предоставили с отговори на въпросник с писмо от 20 април 
по  доклад  на  колегата  Андреев,  след  това  по  преписка  от  януари 
месец – съжалявам, че в момента не мога да възпроизведа номера, 
установихме,  че  само на  първа  страница отново фигурира грешка. 
Това  е,  което  отложихме  в  предходното  заседание  –  невярна 
информация, некоректна информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
тъй като в момента се опитах, но не успях да стигна до тази преписка, 
затова продължавам в този дух.

Колеги, съществува некоректна информация по повод наличие 
на решение на Конституционния съд на България от 2009 г. Такова 
решение няма. Ние нееднократно информирахме за промяна в тази 
таблица.  Сега,  колеги,  аз  ви  предлагам,  след  като  ние  имаме 
възможност да направим промени, да възложим на лицето, което сме 
определили, а именно госпожа Тихолова, да заличи тази информация 
от там.
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Веднъж да заличи тази информация и, на второ място, колеги, 
да  попълни  коректната  информация  съобразно  нашето  последно 
писмо в тази посока.

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

Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя 
Иванова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.
Благодаря.
Уважаеми колеги, предлагам прекъсване на заседанието, за да 

довършим  работната  си  среща  и  след  това  ще  продължим 
заседанието.

(след почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми колеги, 
в залата сме 17 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 
необходимия кворум.

Продължаваме днешното заседание. 
Колеги,  по  точка  четвърта  от  дневния  ред  остана  господин 

Райков и още двама докладчици.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  като  за  начало  искам  да  се 

обърна с една молба – да одобрим принципно една референция към 
нашия  учител  по  юридически  английски  език  с  оглед  на  това,  че 
завършва нашето обучение. Да одобрим стандартен текст, както сме 
правили винаги като комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Райков.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Александър Андреев, 
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин 
Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.
Господин Райков, моля продължете с докладите си.
МАРТИН РАЙКОВ: С оглед на работните срещи, които днес 

проведохме от 14,00 ч. с представители на факултета по математика и 
информатика  в  Софийския  университет  „Св.  Климент  Охридски“, 
Българския  институт  по  информационни  и  комуникационни 
технологии  на  Българска  академия  на  науките,  Техническия 
университет  – Приложна математика и информатика ви предлагам 
принципно да одобрим договори с тези два екипа, които да изготвят 
становище  във  връзка  техническата  спецификация  на 
специализираните устройства за машинно гласуване в срок до сряда. 
Двата  договора  са  съответно  с  екип  от  двамата  представители  от 
Техническия  университет,  а  другият  договор  е  с  тримата 
представители, съответно един от Българска академия на науките и 
двама от Софийския университет при цена на всеки договор 9 000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Мисля,  че 
предметът, страните, срокът и цената са уточнени.

Колеги, нека да гласуваме това предложение.
Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 15 (Александър Андреев, 

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

Предложението се приема.
Благодаря.
Имате ли още доклади, господин Райков? Не. Благодаря.
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Очаквам да дадете указания на правното ни звено с оглед на 
факта,  че Вие сте докладчик, така че договорите точно и вярно да 
отразяват проведените обсъждания и взетите в тази зала решения.

Госпожо  Ганчева,  довършете  Вашите  доклади.  След  това  е 
госпожа Матева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, за момента ще продължа с 
два доклада, които са на мой доклад и на колегата Андреев, но ще ви 
ги докладвам само за сведение и запознаване.

Колега Андреев, надявам се не възразявате.
Ще помоля администрацията да сложи в отделни папки във 

вътрешната  мрежа  за  ваше  сведение  –  това  е  ЦИК-07-114-120  от 
19.02.2019  г.  Колеги,  става  въпрос  за  резолюция  на  председателя, 
извлечена  информация  от  ИКТ  с  оглед  нотификациите,  които 
пристигат съобразно работните ни обсъждания.

Другият  номер  е  ЦИК-07-114-122  от  18.02.2019  г.  Към 
настоящия момент само за сведение и запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева. 

Това бяха Вашите доклади? Благодаря.
Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа  Матева. 

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

организацията на Седмото заседание на Изпълнителното бюро на A-
WEB,  както  ви докладвах  и  в  предиобедната  част  на  заседанието, 
част от заявилите участие представители на съответните избирателни 
комисии, които са членове на Изпълнителното бюро, ни уведомиха, 
че няма да могат да пристигнат в България и няма да участват. 

В  тази  връзка,  както  и  във  връзка  с  наложилата  се 
реорганизация и необходимостта от добавяне на кабина за превод и 
за  21-ви  февруари  още  една,  тъй  като  са  осигурени преводачи  от 
Секретариата на A-WEB на корейски, както и озвучаване и кабини за 
20-ти  за  заседанието  на  Специалния  комитет  и  запис  на  тези  две 
заседания, за да може след това да бъде пълен протоколът от тези 
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заседания, както и с необходимостта, както ви казах, от Палестина 
представителят да остане една нощувка в повече, тъй като е свързано 
с пътуването му и с невъзможността да тръгне по-рано, ще ви моля 
да одобрим протоколно да преразпределим гласувания вече бюджет 
на ЦИК за нощувки, както и за хранене, като поемем нощувката на 
представителя  на  Палестина,  както  и  да  поемем  храната  на 
оставащите участници за 22 и 23 февруари и в бюджетната техника, 
която сме одобрили към момента като бюджет, да преразпределим и 
да поемем заплащането на кабините за  20 и 21 – допълнителните, 
както и записа, който ще се извърши на двете заседания.

Допълнително  ще  ви  моля  да  одобрим  заплащането  и  на 
допълнителните  напитки,  които ще бъдат  закупени от  ЦИК,  за  да 
може  да  се  посрещнат  гостите.  По-рано  ви  казах,  че  имаме 
възможността,  предоставена  от  хотела,  да  бъдат  внесени  тези 
напитки,  за  да  бъде  по-ниска  цената  за  Централната  избирателна 
комисия.

Така че ще ви моля за одобрение на този доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Матева.
Господин Баханов, ще Ви моля Вие да отчетете резултата.
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  ан  блок  всичките 

предложения.
Гласували  15 членове на ЦИК:  за  – 14 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема.
Следващият  докладчик,  който  трябваше  да  бъде,  го  няма  в 

залата.

Преминаваме към точка пета от дневния ред:
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5. Разни.
Колеги,  моля ви да  направя няколко кратки доклада и след 

това да върнем към точка трета, защото си обещахме, че ще върнем 
към точка трета.

Моите  доклади  са  следните.  Първо,  във  вътрешна  мрежа  в 
папка извън отделните колеги, е публикуван протокол от работната 
среща на Централната избирателна комисия с господин Филипов и 
господин Станев – "Информационно обслужване" АД, проведена на 
12.02.2019 г. 

Докладвам я за сведение.
На второ място, отново във вътрешната мрежа, колеги, в папка 

отвъд папките на отделните колеги и в изпълнение на протоколно 
решение на Централната избирателна комисия от миналото заседание 
по  предложение  на  госпожа  Нейкова  с  изх.  №  ЦИК-00-250  от 
15.02.2019  г.  е  изпратено  писмо  до  председателя  на  ДАНС  на 
основание  чл.  67  от  Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  мерки 
срещу изпиране на пари, като към това писмо приложено е изпратен 
план  за  обучение  на  членове  и  служителите  на  Централната 
избирателна  комисия  в  съответствие  със  Закона  за  мерки  срещу 
изпиране на пари и Правилника за прилагането му за 2019 г.

Колеги, докладвам го за сведение. 
На  следващо  място,  уважаеми  колеги  и  във  връзка  с 

докладвани  преди  малко  преписки  от  госпожа  Ганчева,  но  сега, 
колеги,  се  сетих,  че  трябва  да допълня.  Беше извършена проверка 
дали и доколко Централната избирателна комисия чрез свой профил 
cik@cik.bg би  могла  да  ползва  информацията,  свързана  с 
Европейския парламент и обмена на данни между държавите-членки, 
които касаят Централната избирателна комисия. 

Стана ясно, че това е възможно, с оглед на което, колеги, ви 
предлагам  да  вземем  следното  протоколно  решение.  Да  заличим 
профилите на  господин Цачев и на господин Чаушев от тази мрежа, 
а вместо това да създадем профила cik@cik.bg.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.

mailto:cik@cik.bg
mailto:cik@cik.bg
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Гласували  15 членове на ЦИК:  за  –  14 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев, Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя 
Иванова, Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева, 
Румен Цачев,  Таня  Цанева);  против  –  1  (Кристина Цветославова 
Цанкова-Стефанова).

Предложението се приема.
Колеги,  в  оперативен  порядък  поставихте  въпроси,  които 

наистина трябва да се чуят и на микрофон.
Уважаеми колеги, във връзка с достъпа до тази страница ние 

знаем, че сме определили лицето Веселина Тихолова, която от името 
на ЦИК да влиза в тази страница, както и, че всеки член на ЦИК би 
могъл заедно с госпожа Тихолова да прегледа информацията вътре. 
Нека  ние  да  възложим  на  госпожа  Тихолова  да  извърши  тези 
промени, както и, колеги, да промени паролата с цел отново още по-
голяма сигурност, която оттук насетне да бъде новата парола.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Изцяло съм съгласен с казаното и 
предложението, което ще подкрепя. Но в тази връзка аз имам едно 
предложение, а именно да бъде създаден вътрешен дневник, в който 
да се вписва в кой момент се влиза, как е влизано, кой е влязъл и 
какво  точно  е  правил  с  профила  на  Централната  избирателна 
комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Андреев.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Като изцяло подкрепям предложеното от 

колегата  Андреев,  мога  да  предложа  да  се  ползва  като  образец 
регистъра,  който  имаме  за  достъпа  до  Национална  база  данни 
„Население“  и  отчета,  който  правим  ежемесечно,  защото  сега  ми 
донесоха пак отчет, лицата от администрацията, които имат достъп. 
Води се регистър, записва се и се отчита месечно. Можем по време на 
избори да поискаме седмичен отчет за влизанията и за операциите, 
които са извършвани.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много благодаря.
Колеги, мисля, че имаме чудесен колективен труд.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, аз имам известни резерви към този 

вътрешен дневник, който да се води. Мисля, че ще се получи едно 
разводняване в работата. Тя е достатъчно много, за да се води този 
дневник сега допълнително. Работата по влизането е честа и доста 
интензивна.  Мисля,  че  просто  няма  нужда  от  него.  Няма 
необходимост. Всъщност каква е целта на този дневник – кой влиза, 
защо влиза, по какъв начин. Всичко, което е свързано с влизането, 
след това се докладва на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Цачев.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  две  думи.  Дневникът  винаги  е 

добър, първо, за проследимост. Второ, както Вие предложихте преди 
да гласуваме, всеки член на ЦИК има право заедно със служителя от 
администрацията  да  влезе  и да  провери.  Не може да  се  очаква  от 
служителя на администрацията да носи отговорност за влизанията, за 
действията, които са предприети по искане на член на ЦИК и е добре 
да се документират тези неща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Като реплика подкрепям казаното 
от колегата Матева, но аз лично считам, че дневникът е задължителен 
в случая, тъй като информацията, която се качва в самата система на 
CIRCABC, се качва от името на Централната избирателна комисия.

С оглед на това и с оглед отговорността, която следва да бъде 
поемана по отношение на информацията, която се качва и която се 
получава  там,  така,  както  ние  искаме  от  нашия  изпълнител 
"Информационно обслужване" АД,  така трябва да  въведем същите 
правила и по отношение на нашата администрация – да се знае кой 
член на Централната избирателна комисия на какво основание – било 
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то  протоколно  решение  или  друго  решение  на  Централната 
избирателна комисия – е възложил качването на тази информация, 
още повече че това лице от администрацията ще държи и паролите, 
за да може да осъществи достъп.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Андреев.

Има думата госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  аз  съм съгласна  с  всички, 

които се изказаха. Естествено, че е необходима проследимост. Само 
че  искам  да  ви  обърна  внимание  на  един  друг  момент.  С  оглед 
документооборота,  който  постъпва,  и  тъй  като  мисля,  че  и  аз,  и 
колегата Андреев, и предполагам Централната избирателна комисия 
с оглед докладите, които правя напоследък, има представа за обема 
на  информацията.  Мисля,  че  ИКТ-то  в  Централната  избирателна 
комисия  го  товарим  с  функции,  които  няма  да  са  му  много 
свойствени  и  присъщи.  Нямам  против  на  първо  време  госпожа 
Тихолова да осигурява и да поеме тази задача, но мисля, че следва да 
се мисли за експерт в тази посока.

Взимам повод от станалото на заседание на комисията – не 
мога  да  се  сетя  кога  –  по  предложение  на  колегата  Сидерова,  аз 
подкрепих  предложението,  колеги,  считам,  че  с  оглед 
документооборота по международните преписки наистина трябва да 
си обезпечим администрацията с експерти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Ганчева.

Взимам  повод  от  изказването  на  госпожа  Ганчева.  Колеги, 
след  като  приключи  заседанието  на  Изпълнителното  бюро  на  A-
WEB, това е първият въпрос, който трябва да разгледаме.

Сега мога ли да премина към гласуване, като ан блок подложа 
на гласуване всичките предложения?  Господин Цачев изрази само 
становище,  че  може  би  не  трябва  да  се  води,  но  не  е  направил 
конкретно предложение.
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Уважаеми колеги, подлагам ан блок на гласуване постъпилите 
предложения.

Гласували  15 членове на ЦИК:  за  –  14 (Александър Андреев,  
Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев, Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева, Катя  Иванова, Камелия 
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова Мария 
Бойкинова,  Росица Матева, Румен Цачев, Таня Цанева);  против – 1 
(Ивайло Ивков). 

Предложението се приема.

Колеги, връщаме се на точка трета от дневния ред:
3. Актуализация на Стратегия за управление на риска в 

ЦИК. Вътрешни правила за реда и начина за осъществяване на 
предварителен контрол за законосъобразност в ЦИК.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  предвид  несъгласието  на 

повече  колеги да  гледаме тези правила и с  оглед на  това,  че  аз  в 
четвъртък съм отпуск и влизаме в изборен период, предлагам ви да 
не ги гледаме правилата сега, а след изборите, ако прецените. Само 
ви  уведомявам,  че  ние  нямаме  такива  правила.  Както  досега  сме 
работили без правила, считам, че можем и за в бъдеще.

И още нещо. Искам само да ви уведомя, че с докладна записка 
от месец ноември са ми разпределени докладна записка от Красимира 
Манолова за изготвени проекти и правилник за документооборота на 
счетоводните  документи,  вътрешни  правила  за  провеждане  на 
инвентаризация,  счетоводна  политика  и  амортизационна  политика. 
Докладвали  сме  ги  с  колегата  Стефанова.  Никой  не  е  предложил 
забележки. Тях също ще ви ги предложа за докладване след изборите, 
тъй като не остана време нито да ги обсъдим на работно заседание, 
нито с колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Бойкинова.
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Аз имам следната  молба,  колеги.  В крайна сметка аз  правя 
дневния ред и заедно с  докладчиците и с  оглед натовареността  на 
комисията  за  съответното  заседание  ще  се  обръщам  към 
докладчиците и когато имаме възможност едно по едно да внасяме и 
тези въпроси.

Благодаря.
Заповядайте, господин Чаушев по точка пета от дневния ред.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в 

папка  с  моите  инициали  има  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-701/20  от 
19.02.2019 г. критерии. Предлагам да ги разгледате.

Утре  има  насрочено  заседание  на  комисията.  Започваме  в 
9,00 ч. да оценяваме. Получили сме пет проекта. Това са критериите. 
Комисията ще се съобразява с онова, което одобри, разбира се, ЦИК. 
Горе-долу  идеята  е  онзи  проект  в  цялата  му  пълнота  да  получи 
одобрение на комисията,  което впоследствие да бъде докладвано в 
ЦИК.

Моля да ги разгледате, да дадем, каквото имаме да дадем, да 
ги одобрим, за да може утре Комисията да работи въз основа на тези 
критерии, разбира се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
господин Чаушев.

Колеги, подлагам на гласуване тези критерии.
Гласували  13  членове на ЦИК:  за – 13 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,  
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев); против – няма.

Предложението се приема.
Уважаеми колеги,  преди да приключим заседанието за днес 

бих  искала  да  ви  отправя  едно  съобщение.  Току-що  получих 
информация,  че  Комисията  по  правни  въпроси  ще  заседава  утре, 
14,30 ч. в з. 238, като ЦИК е поканена за точка втора от дневния ред 
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на  Комисията  по  правни  въпроси,  а  именно  законопроект  за 
изменение и допълнение на Изборния кодекс.

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 
Централната избирателна комисия.

Моля  за  внимание.  Следващото  заседание  на  комисията  с 
оглед  на  Седмото  заседание  на  Изпълнителното  бюро  на  A-WEB 
няма да бъде в четвъртък, а ще бъде в петък от 10,30 ч.

Благодаря ви.

(Закрито в 17,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева
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