
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 712 

 

На 22 февруари 2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклад по конкурс за лого.   

Докладват: Ерхан Чаушев, Росица Матева, 

Мария Мусорлиева 

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.  

Докладват: Бойчо Арнаудов, Камелия 

Нейкова 

3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.  

   Докладва: Метин Сюлейман 

4. Договор за изготвяне на техническа спецификация за 

специализирани устройства за машинно гласуване.  

   Докладва: Мартин Райков 

5. Доклади по дела, жалби, сигнали и административно-

наказателни преписки.  

   Докладва: Катя Иванова 

6. Доклади по писма.  

Докладват: Камелия Нейкова, Кристина 

Стефанова, Таня Цанева, Катя Иванова, 



 2 

Йорданка Ганчева, Владимир Пенев, Емануил 

Христов, Иванка Грозева, Росица Матева 

7. Разни.  

   Докладва: Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария 

Мусорлиева, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, 

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов.  

ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Александър Андреев, 

Мария Бойкинова и Румен Цачев.   

Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, 

колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум.  

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 22 февруари 2019 г.  

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1. 

Доклад по конкурс за лого с докладчици господин Чаушев, госпожа 

Матева, госпожа Мусорлиева; т. 2. Доклади относно искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК с докладчик господин 

Арнаудов; т. 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения с докладчик господин Сюлейман; т. 4. Договор за 

изготвяне на техническа спецификация за специализирани 

устройства за машинно гласуване с докладчик господин Райков; т. 5. 

Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни 

преписки с докладчик госпожа Иванова; т. 6. Доклади по писма с 
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докладчици госпожа Нейкова, госпожа Стефанова, госпожа Цанева, 

госпожа Иванова, госпожа Ганчева, господин Пенев; и т. 7. Разни.  

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в 

така предложения ви дневен ред? – Първи беше господин Христов.  

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако обичате, да ме включите в 

докладите по писма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви, 

господин Христов.  

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля и мен да ме включите в докладите 

по писма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.  

РОСИЦА МАТЕВА: В писма, ако обичате.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви.  

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да ме в включите в точката за 

изплащане на възнаграждения на ОИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, включих ви.  

Други предложения? – Не виждам.  

Ще помоля господин Баханов да помогне за отчитането на 

резултата.  

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 

дневен ред.  

Режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, 

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.   

Дневният ред е приет.  

Уважаеми колеги, по обективни причини от днешното 

заседание отсъстват господин Андреев, господин Цачев, госпожа 

Солакова, госпожа Бойкинова и на господин Сюлейман му се 

наложи да излезе, информира ме.  
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Колеги, преминаваме към разглеждането на точка първа от 

дневния ред: 

1. Доклад по конкурс за лого.   

Заповядайте, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, преминаваме към 

завършителните етапи на нашия проект за лого на Централната 

избирателна комисия. Завчера се проведе и заседание на комисията, 

определена с решение на ЦИК, за оценяване на представените 

проекти за лого и графична идентичност на Централната 

избирателна комисия. Комисията се събра, оцени и изготви 

протокол. Оценките и протоколът са в моята папка във вътрешната 

мрежа.  

Мога да кажа, че изборът беше труден. Работите бяха 

качествени, но ако избереш едното, губиш другото. Все пак този 

избор трябва да се направи и комисията направи този тежък от 

гледна точка на качеството на творбите избор.  

Има и още една папка във вътрешната мрежа с презентация 

на проектите – Презентация лого.  В 11 ч. сме поканили четиримата 

ни външни експерти – художници и специалисти от Съюза на 

българските художници и Националната художествена академия, да 

ни представят, съответно да аргументират и те защо са направили 

този тип оценка на работите. Предлагам към 11 ч., когато дойдат, да 

ги поканим и да ги изслушаме. Това едно.  

Второ, ще се демонстрират работите от Презентация лого на 

големия екран тук. Ще ги гледаме и на голям екран. Междувременно 

нося и в хартиен носител тези работи.  

Предлагам, когато дойдат външните ни експерти – 

художници и специалисти по дизайн, да ги поканим на заседанието 

и да ни представят съответно своите разсъждения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.  

Режим на гласуване.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 

Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия Нейкова, Катя Иванова, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, 

Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.   

Предложението се приема.  

Уважаеми колеги, когато дойдат гостите, ще се върнем към 

тази точка и ще направим работна среща.  

Заповядайте, госпожо Матева, за процедура.  

РОСИЦА МАТЕВА: Въпреки че колегата Райков излезе, 

моето процедурно предложение е сега, докато дойдат гостите, да 

разгледаме договора, който е качен, за възлагане на изработването 

на техническите спецификации, тъй като считам, че се забавихме 

във времето, в което бяхме решили да го направим. И да имаме 

време да се подпише този договор след като разгледаме постъпилите 

предложения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, да 

продължим разглеждането на т. 4, възразявате ли? – Не.  

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка четвърта от 

дневния ред:  

 

4. Договор за изготвяне на техническа спецификация за 

специализирани устройства за машинно гласуване.  

Моля да отворим в папката на господин Райков проекта на 

договор.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, в проекта на договор, 

който е качен, са отразени някои от предложенията на колегите, 

които са направени при обсъждането. Други доколкото разбирам не 

са.  

По чл. 1 смятам, че предложението на колегата Цачев трябва 

да бъде добавено и предметът трябва да бъде в този вид заедно с 

предложението на колегата Цачев.  
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Аз смятам специално по чл. 2 – срок за изпълнение на 

договора, смятам, че срокът на договора трябва да бъде до 

27 февруари 2019  г., така както решихме тук при предходно 

обсъждане, за да не се удължава срокът. И във връзка с това обаче 

приемам предложението на колегата Пенев в чл. 3, т. 2 да има 

възможност Централната избирателна комисия, ако прецени, в 

посочения там срок да даде възможност да бъдат доработени 

предложенията. Така че и това предложение смятам, че е възможно 

да се приеме.  

Следващото предложение е по т. 3. То е на колегата Пенев и 

също смятам, че е добре да бъде част от договора, тъй като е хубаво 

да имаме и на хартиен, и на електронен носител тази спецификация.  

Това са моите предложения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа 

Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Аз се присъединявам към казаното от 

колегата Матева. Аз също смятам, че първоначалният срок трябва да 

е по-кратък – 27 февруари, за да има възможност за някаква реакция, 

ако Централната избирателна комисия прецени, че част от 

предоставения ни материал под формата на техническа 

спецификация, следва да бъде коригиран.  

Аз обаче бях направила предложение във връзка с чл. 7, ал. 1 

от договора, което не е отразено. Отговора който получих защо не е 

отразено е, че всъщност колегата Мария Бойкинова е предложила 

нещо, което включвало и моето предложение. Аз не мисля така.  

Става дума за евентуална неустойка при неточно изпълнение 

под формата на забавено изпълнение. Моето предложение беше да 

се дължи неустойка в размер на 2 %, както беше първоначалният 

вариант, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо от 

сумата по чл. 4, което смятам, че е в унисон с утвърдената практика. 

Струва ми се абсолютно нереално 5 % за всеки просрочен ден и 

50 % от сумата за неустойка, която считам за твърде прекомерна. И 
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аз ще поддържам това предложение, което отново повтарям, не 

разбирам защо въобще не е включено.  

И вторият въпрос, който искам да поставя, тъй като е качен 

протоколът. Лично аз останах с впечатление при предходното 

обсъждане на Централната избирателна комисия, че ние ще имаме 

два договора. Сега виждам един договор само с представителите на 

Техническия университет, факултет „Приложна математика“. Това 

ми е следващият въпрос: ще има ли и втори договор, така както беше 

взето решение от Централната избирателна комисия?    

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Доколкото зная, 

изготвени са два идентични договора. Просто единият е публикуван. 

(Реплики.)  

КАТЯ ИВАНОВА: Аз виждам предложения, направени от 

няколко колеги. Всички те са качени и ние имаме възможност да 

избираме. Не знам как е решено, че моето предложение се обхваща и 

от предложението на колегата Бойкинова. Те са коренно различни и 

затова обърнах внимание в изказването си по чл. 7 и направеното от 

мен предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, аз видях желаещите да се изкажат: господин Райков, 

господин Томов, госпожа Матева… Видях ви, но предлагам да 

вървим и да гледаме член по член, защото така по-оперативно ще 

работим.  

Заповядайте, господин Райков.  

МАРТИН РАЙКОВ: Идеята за по-високата неустойка дадох 

аз и я вкарах като 5 % и не повече от 50 % с това да има по-

рестриктивен характер спрямо изпълнителя, за да може да свърши 

работата. Но съм склонен – наистина ми се вижда много завишено, 

да работим да го свалим и да го направим в рамките на нормалното 

на комисията. Това бяха моите мотиви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако може да изразя общото си мнение.  
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Първото ми предложение, което е отразено тук, е да не 

коментираме никакво отлагане на приемането или неприемането на 

работата по този договор след датата 27 февруари. Съображенията 

ми са свързани с това, че тук става дума за поръчка, която трябва да 

се изпълни в рамките на една седмица, а половината от времето е 

минала. И по отношение на решаване на проблема с откриване на 

процедура за наемане на изпълнител за машинно гласуване в 

максимално кратки срокове. Всеки ден забавяне оттук-нататък 

намалява шансовете ни да свършим тази твърде отговорна и бих 

казал национална задача. Още повече, че при предварителните 

разговори с изпълнителите, те споделиха за готовност дори в петък, 

т.е. днес да представят вариант на изпълнение на този договор.  

Затова предлагам съвсем категорично (аз за всичко друго ще 

гласувам против) на 27-ми да приемем или да отхвърлим 

предадената работа. С което отпада и въпросът за начисляването на 

каквито и да са неустойки. Аз иначе по принцип намирам за разумни 

тези предложения за неустойки. Но ще припомня, че по отношение 

на единствения информационен продукт, който ни върши работа във 

връзка с машинното гласуване – договора за пазарно проучване със 

„Сова“, каква неустойка наложихме и за какво закъснение.   

За да не бъда многословен, ще предложа на комисията да 

реши дали е разумно да говорим за каквото и да е отлагане на 

приемането на продукта от този договор след 27 февруари 2019 г. 

Ако това предложение се приеме, отпада въпросът за неустойките и 

за какъвто и да е тип преработка. Представят – оценяваме, плащаме 

или не плащаме, в зависимост от това приемаме или не тяхната 

работа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, 

господин Томов.  

Госпожа Мусорлиева за реплика.  

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми господин Томов, аз 

може и да адмирирам по-късно вашето изказване, обаче никак не ми 

се струва подходящ тонът. Ние всички тук сме на една маса, еднакви 
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предложения правим и някакви обидни тонове от някои и някакви… 

Какво щял някой да гласува и какво за вбъдеще нямало да гласува, 

ами да го изрази с вота си.  

Всички работим, опитваме се нещо да направим. Опитваме се 

то да е коректно и този менторски тон аз не го приемам. Това искам 

да кажа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Втора реплика – 

госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Аз разбирам мотивите на колегата Томов, 

че сме много ограничени във времето с предмета на този договор. Аз 

обаче считам, че следва да остане такъв текст, защото се касае за 

обикновен договор за изработка и независимо дали ние ще уговорим 

или няма да уговорим, по Закона за задълженията и договорите 

имаме възможност за такава неустойка. Хубаво е да я формулираме 

и да фиксираме конкретните проценти за неустойката за забава.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Трета реплика – 

госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Аз имам следната реплика към колегата 

Томов. Това че сме ограничени във времето е изцяло в наша вина, 

колега Томов. Ние си говорим от лятото, от есента, че трябва да 

работим по техническите спецификации успоредно с възлагането на 

пазарното проучване. В крайна сметка нека пак заради 2-3 дни да не 

се поставяме в невъзможност да си свършим работата както трябва.  

Тази възможност до 5 март да дадем да бъде доработена 

спецификацията е само право на Централната избирателна комисия 

и тя ще го реализира едва на 27 февруари 2019 г., когато види какво 

е предоставено като материал. Нека да имаме такава възможност и 

ще преценим тогава дали да се възползваме от нея. Ако решим, че 

това което ни е представено, е достатъчно за да си свършим 

работата, няма да се възползваме от нея, а това не изключва 

необходимостта ние вече да обсъждаме и да работим по вида на 

поръчката, която ще бъде обявена. Защото техническите 

спецификации са само елемент от документацията на поръчката.  



 10 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Томов, 

заповядайте за дуплика.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Най-напред, Мария, ако някой се е 

почувствал обиден от изказването ми, аз веднага съм готов да се 

извиня. Но аз изобщо не разбрах за какъв менторски тон и за какви 

обиди към конкретни хора говориш в твоята реплика. Не съм имал 

предвид никого конкретно. Изразил съм опасенията си да не 

изпаднем в истерична ситуация, в която да не можем да изпълним 

все още неприетия закон, свързан с въвеждането на машинно 

гласуване на изборите на 26 май 2019  г.  

Трябват ни минимум два месеца от момента, в който сме 

сключили договор с изпълнител, за да имаме някакви шансове да 

организираме тази работа, така че тя не се издъни. Ако върнете 

времето назад, това означава, че на 26 март ние трябва да имаме 

избран изпълнител за открита процедура. Никоя сериозна компания 

няма да се наеме да свърши това, което предстои да се свърши, за да 

се доставят, за да се одитират, да се разпространят 3000 машини в 

България, ако няма поне два месеца време да го изпълни.  

Ако върнете назад от 26 март, ние разполагаме именно с не 

повече от един месец. (Реплики.) Нека свърша с дупликата си, ако 

обичате, извинявайте… 

Имаме не повече от един месец, за да придвижим 

процедурата от техническите спецификации до избор на изпълнител 

– с обявяване на открита процедура, сроковете по това и т.н. Да 

пропилеем една четвърт от това време за преработка на 

техническите спецификации ми се струва твърде лекомислено. 

Говоря по принцип, отново никого не нападам.   

Нека видим тези хора, имали са време. От 5 февруари са 

водени разговори с тях. Да видим какво са направили, вършили ни 

работа и да приключим с този договор на 27 февруари 2019 г. 

Оставам на това. Дали ще има допълнителни клаузи, след това да го 

обсъдим. Иначе можем да се изправим в ситуацията от 

парламентарните избори през 2017 г. и цялата публична отговорност 
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за неспособността на Централната избирателна комисия  да осигури 

машини за изборите, ще легне върху тук присъстващите хора. 

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Приключихме тази процедура.  

Следващото заявено изказване беше на госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз ви предлагам да бъдем 

оперативни и да прегледаме договора.  

Към предходните ми предложения аз се присъединявам към 

предложението на колегата Катя Иванова във връзка с чл. 7 за 

неустойките – смятам, че трябва да има неустойки.  

В допълнение към следващите предложения ви предлагам 

следното: в чл. 3, т. 3 да добавим, че в случаите на т. 2, ако се 

прилага удължаване на срока, тогава се предава коригирана 

техническа спецификация, защото в друг случай няма нужда да се 

предава. Така че да бъде в т. 3: В случаите по т. 2 изпълнителите 

предават на възложителя коригираната техническа спецификация. И 

да приключим с този текст.  

След това в чл. 5 ви предлагам да остане, че след 

презентирането на спецификацията  възложителят приема 

изпълнението в срок до пет работни дни с решение, защото ние така 

приемаме изпълненията. Аз смятам, че тази порочна практика да се 

подписват и протоколи след решение на ЦИК, трябва да бъде 

прекратена. Може да бъде подписан протокол само за физическото 

предаване на документацията в Централната избирателна комисия, 

за да се удостовери изпълнението на срока по чл. 2. И всичко 

останало по-нататък да отпадне.  

В ал. 3 на чл. 5 ви предлагам да се извърши както е уговорено 

заплащането в 7 работни дни след представяне на декларация за 

осигурителен доход. И точка. Ние имаме сключен договор с 

физически лица и когато не е уговорено как се разпределя 

плащането, това означава, че се разпределя поравно. Ако има нещо 
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различно, те следваше да го заявят до момента. Не са заявили, така 

че няма нужда да уговаряме допълнителни неща.  

В чл. 7 колегата Катя Иванова направи предложенията, така 

че аз ви предлагам в ал. 3 да отпадне това, което е задраскано и да 

приключим с обсъждането на тоя договор, ако няма други 

предложения.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

На този етап има едно различно становище. Мисля, че и 

господин Райков сега иска да изрази различно становище.  

МАРТИН РАЙКОВ: Не, нямам. Аз се съгласявам с колегата 

Матева и последно срока го правим 27 февруари 2019 г. и договорът 

е от днес – 22 февруари 2019 г.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, мисля, 

че уточнихме съдържанието на договора. (Реплики.)  

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, в чл. 7, ал. 4 да 

остане: След изтичане на срока по чл. 2, евентуално удължен по 

чл. 3, изпълнението става безполезно. (Реплики.)  Съответно по чл. 

2 и чл. 3 изпълнението става безполезно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, много 

благодаря за бързата и конструктивна работа. Има само едно 

предложение, което е различно. Поддържате ли го, господин Томов?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Все пак искам да бъде подложено на 

гласуване. Ясно ми е горе-долу мнението на комисията, но нека 

всеки гласува. Моето предложение е да няма никакво отлагане след 

27-ми. Приемаме продукта – формулирам го още веднъж за яснота. 

И преценяваме евентуално с незабавна консултация с 

„Информационно обслужване“ АД и други специалисти, вършили 

ни работа или не. И изпълнителите да са наясно с това. Край на 

съкратените срокове, в които трябва да реализираме цялата 

процедура за осигуряване на машините. Аз направих 

предложението.  

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

предложение на господин Томов…  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам да помоля за прегласуване след 

като в залата се пита какво е предложението. Да го кажа още веднъж 

и след това да се гласува.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми 

колеги, господин Томов току-що наруши процедурата – отправям му 

забележка. Не може по време на гласуване без да му дам думата, сам 

да си я вземе, но неговото изказване прекрати процедурата по 

гласуване, така че господин Томов, направете  своето предложение.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Още веднъж, за да няма неясноти.  

Моето предложение се състои в това този договор да бъде 

формулиран така, че ние да оценим продукта, предаден на 

27 февруари 2019 г. и без никакво отлагане да се произнесем 

относно това дали приемаме или неприемаме извършената работа. 

Аргументите ми са свързани с… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: господин Томов, 

когато правите предложение, не се аргументира отново, защото сме 

в процедура. Всички чухме вашите аргументи.   

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре. (Реплики.)  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, бях 

закрила разискванията, но продължаваме да разискваме. Кой иска 

думата? – Първа беше госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Извинявам се, че губя време на 

комисията, ако някой възприема така. Моля наистина колегата 

Томов – бях извън залата, да си аргументира предложението, което е 

направил, ако позволите госпожо председател, с оглед 

информираността на гласуването  ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Продължихме разискванията, колеги, така че господин Томов 

ще може да си го аргументира.  

Господин Томов, моля направете отново предложението си и 

си дайте отново аргументите.  
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.  

Ще се постарая да бъда съвсем кратък, за да не досаждам на 

хората, пред които говорих преди малко.  

Уважаеми колеги, този договор е във връзка с 

необходимостта да имаме технически спецификации към 

предстоящо обявяване на процедура за закупуване – предполагам 

най-вероятно за закупуване – на машини за гласуване за изборите за 

Европейски парламент.  

От цялата информация, която поне е минала през мен, знам 

това, че евентуалният изпълнител на договор за доставка, 

закупуване, тестване и одитиране на машини за гласуване, би 

трябвало да разполага с минимум два месеца, за да може да свърши 

тази работа. Това означава, че на 26 март т.г. е възможният краен 

срок да сме приключили със следващата процедура. При това 

26 март е твърде рисков срок.  

Реалистично е да се стремим към това в средата на март ние 

да сме готови с избран изпълнител по откритата процедура. Преди 

това ни трябва време, за да бъде тя обявена, за да може да се спазят 

законовите изисквания, които вие знаете по-добре от нас.  

В началото на март, някъде в първите дни на март ние на 

всяка цена, за да успеем да изпълним законово вмененото ни 

задължение, трябва да сме обявили тази процедура. В момента се 

занимаваме с една част от нея, заради която е необходим този 

договор – разработката на спецификациите, технически 

спецификации. (Реплики.)  

Моля, позволете ми да се аргументирам и да не се прекъсваме 

извън микрофона, ако обичате, колеги.  

Направете сами какво би ни коствала една седмица 

удължаване на процедурата по този договор. Тя ни отнема буквално 

последните дни да успеем в сравнително разумен срок да стигнем до 

обявяване на открити процедури за закупуване на машини за 

изборите за Европейски парламент.  
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Хората с които е разговаряно, са мислили по този въпрос вече 

три седмици. Те самите изявиха желание и казаха, че им е възможно 

да излязат със своите разработки още в края на тази седмица. Мисля, 

че беше споменато петък. После ставаше дума за понеделник. 

Накрая решихме до сряда.  

Същината на предложението ми е да не отлагаме повече. 

Надявам се, че те ще свършат така тази работа, че ние ще бъдем 

доволни от това, което ни предадат. Но нека сложим сряда 

27 февруари като дедлайн, за да имаме поне една седмица след това 

да подготвим цялата документация за следващата открита процедура 

и да я обявим навреме, така че да не се повтори ситуацията от 

парламентарните избори през 2017 г.  

Това е същината на аргументацията ми, заради която 

предлагам в този договор да се фиксира 27 февруари 2019 г. като 

краен срок за изпълнение, без никакви отлагания. Оценка на 

изпълнението, приемане или неприемане, с всички необходими 

юридически корекции за това.  

Благодаря ви за търпението да ме изслушате.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Видях и четиримата, които вдигате ръка и видях реда на 

изказванията. Само искам да попитам кои са за реплики? – Три 

реплики.  

Първа беше госпожа Мусорлиева.  

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Искам да кажа – не обвинявам 

абсолютно никого. Камерите са пуснати затова да говорим и на 

камерите, включително на хора, които потенциално ни слушат.  

Ако някой говори за това – няма нищо разбира се, незаконно, 

лошо или, но иначе цялата избирателна комисия си разглежда 

договорите. Участвахме в много сериозна дискусия с хората, които 

потенциално приеха да извършат спецификациите, от най-

известните и уважавани български институции, които могат да 

направят това.  
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Въпросът ми беше друг. Аз първо изобщо не мога да се 

обиждам и въобще не става въпрос за думата обидена. Искам да 

кажа друго.  

На всички е ясно, че няма време. Не казвате нищо ново, 

уважаеми господин Томов. Абсолютно нищо ново. Абсолютно 

никой тук в тази зала не е бавил какъвто и да е процес умишлено. И 

второ, не можете да познавате с цялото ми уважение към вас и с 

експертизата ви по отношение на машини и т.н., абсолютно не 

можете да знаете дали всички фирми, свързани с машини, за какви 

срокове могат да работят.  

Категорично вие чухте в общественото пространство, че е 

имало готови и потенциално били готови с всичко. Тоест, вашият 

срок - двумесечен, за който говорите, никъде не е установен. И 

вашето мнение, простете, но не може да бъде безпрекословно.  

И тук не става въпрос, че някой иска да бави нещо. 

Спецификациите, които ние очакваме, са по-важни от каквото и да е 

друго свързано с машините, а самото изпълнение аз пък ви 

гарантирам, че има готовност веднага да бъде изпълнена наша 

поръчка. Под веднага разбирам и даже до 20 дена, така както беше 

обявено в пространството.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

За втора реплика госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Както обича да казва 

колегата Чаушев – ще го цитирам: по същество. (Оживление.) 

Аз отново ще повторя, както и предишния път при 

мотивирането на колегата Томов казах, че считам, че не е правилно 

Централната избирателна комисия сама да ограничава възможността 

си да даде допълнителен срок за доработка на предложените 

технически спецификации. Смятам, че най-важното нещо, най-

същностното от процеса за осигуряване на гласуване, са тези 

спецификации. Доколкото аз знам, в Централната избирателна 

комисия нямаме решение дали да бъдат закупени машините, дали да 

бъдат изработени, дали да бъдат наети. Това тепърва ще обсъждаме.  
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И както казах и в предходната си реплика, на нас нищо не ни 

пречи като работна група или като цялата Централна избирателна 

комисия да подготвим документацията за обществената поръчка. 

Защото техническите изисквания към машините са елемент от тази 

документация, и дали ще бъде обявена поръчката за една машина, за 

12 500, за закупуване, за наемане или за изработване, техническите 

изисквания са едни и същи.  

И на още нещо искам да обърна внимание. Към днешна дата 

съобразно действащия Изборен кодекс, ако ние обявим обществена 

поръчка сега, тя трябва да бъде за осигуряване на минимум 12 500 

машини. Защото измененията в Изборния кодекс, които са гласувани 

от Народното събрание, в които се предвижда в изборите за 

Европейски парламент да бъде гласувано с минимум 3000 машини, 

все още не са влезли в сила. Така че това също трябва да съобразим 

при обсъждането на това какъв вид обществена поръчка ще бъде 

обявена от Централната избирателна комисия.  

Но това е успореден въпрос с изработването на 

спецификацията. И аз пак смятам, че възможността, която си 

осигурява Централната избирателна комисия, да има още по-дълъг 

срок за изработване на тези спецификации, е само право, от което тя 

на 27 февруари 2019 г. ще реши дали да се възползва. И съм против 

ограничаването на това право на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

И трета реплика, господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: По-скоро изказване, ако свършиха 

репликите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Ако е изказване, 

господин Томов има право на дуплика.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, тогава реплика, за да съм по-

напред. Може всякак да се възприеме.  

Аз приемам изцяло мотивите на Томов. От друга страна, 

чисто юридически не считам, че е съвсем издържано отсега да се 

закотвим. Тоест, приемам частично и мнението на колегата Матева. 
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И ви предлагам компромисен вариант под формата на реплика: да 

фиксираме дедлайн или краен срок 27 февруари 2019 г., в който да 

говорим, че ако не приемем, става безполезно. Но просто след 

запетая да кажем: освен ако Централната избирателна комисия  не 

даде допълнителен срок. И в зависимост от изпълнението към 

момента, ние ще можем да видим тези хора в състояние ли са или не 

са да свършат работа, или да търсим други хора. Но да си запазим 

възможността наистина, както предложи Томов: те да знаят, че на 

27-ми или дават читава спецификация или не… 

Можеш да си свалиш ръката, видях. Не сме в трети клас.  

И да оставим възможност все пак, да не е просто така. Тогава 

се събираме, преглеждаме спецификацията и решаваме да дадем ли 

още 2-3 дни срок. Тоест, малки ли са, поправими ли са нещата или 

не. Считам, че това е най-разумното и е компромисен вариант между 

двете тези. И не губим нищо. (Реплики.)  

 Няма го тука. Аз предлагам до 27-ми, както Томов казва – 

фикс… 

ОБАЖДАТ СЕ: Има го.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Тогава за какво спорим? Аз прочетох 

целия договор. Хайде да не си подмятаме глупости. Така не ставаш 

нито по-убедителна, нито по-голям експерт.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков, 

вие направихте едновременно реплика и предложение. И госпожа 

Матева иска лично обяснение. Затова искам да кажа: след личното 

обяснение на госпожа Матева, господин Томов ще има право за 

дуплика и след това госпожа Иванова има изказване.  

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, личното ми обяснение е 

свързано с обстоятелството, че не би следвало, колеги, да се 

нападаме по този начин – кой е в трети клас и кой… 

Колега Ивков, ако бяхте слушали внимателно или бяхте 

прочели, щяхте да разберете, че моето предложение от направените 

от колегите и внесени за днешното обсъждане, беше срокът за 
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изпълнение на договора да бъде до 27 февруари 2019 г. След което 

да бъде предвидена възможност на Централната избирателна 

комисия по нейна преценка, ако има нужда, да възложи доработка на 

тези спецификации до 5 март. И мисля, че ако всички бяхме слушали 

внимателно, тази дискусия щеше да бъде излишна.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Точно това 

исках да ви предложа. Разбира се, ще дам думата на колегата 

Иванова, която се е заявила, и на колегата Томов. Но аз мисля, че за 

пет години сме разбрали какво гласуваме. Ако искате, вече да 

подложа на гласуване предложението на господин Томов, обединено 

с предложението на Ивков и след това вашето с госпожа Иванова. 

Или искате още да продължим дискусията? – Заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Аз много се извинявам, но по воденето, 

госпожо заместник-председател. Ние имаме в момента за гласуване 

едно предложение на колегата Томов. Всички останали 

предложения, които сме направили по договора, са приети от всички 

колеги в рамките на обсъждането.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря 

ви, разбрах.  

Искате ли да ползвате? – Заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз вземайки повод от 

изказванията и репликите, бих искала да направя едно 

конструктивно предложение, което е пряко свързано смятам и като 

съдържание с проекта на договора, който гласуваме.  

Именно защото сме ограничени във времето, моето 

предложение е Централната избирателна комисия да вземе решение, 

с което да възложи на юристите на комисията да започнат работа 

върху подготовката на документацията за обществената поръчка, 

като в тази документация ще останат за доуточняване впоследствие 

три неща:  

Какъв ще бъде видът – закупуване или наем?  
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На следващо място какъв ще бъде броят на машините, което 

ще стане ясно след като влязат в сила съответните изменения и 

допълнения на Изборния кодекс?  

И на последно място вече приетата техническа спецификация 

само ще бъде поставена на необходимото във вече изготвената 

документация място.  

И следващото ми предложение е да прекратим процедурните 

разисквания.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте, господин Томов или да преминем към гласуване?  

Всъщност относно вашето предложение, доколкото разбирам, 

никой не е против. Единствено сме против това, че като че ли 

заставате вие бързащият, а ние бавещите. Това имах предвид.  

Заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нищо такова не съм казвал. Все пак 

мисля, че след три реплики е редно да получа думата за дуплика.  

Аз приемам това, което каза колегата Ивков, а и това което 

каза колежката Матева. Не разбирам единствено… Колеги, може ли 

да се слушаме? Просто питам.  

Не разбирам единствено едно. Защо евентуалното 

преразглеждане на крайния срок да бъде заложено като условие още 

в този договор. Защо да няма императивен срок в договора? Ако 

наистина ни е предаден продукт на 27-ми, който се нуждае от малки 

корекции, които могат да се осъществят за кратко време, тогава да 

предложим анекс към договора и да им дадем още 2-3 дни да си 

довършат работата.  

Защо трябва да го залагаме като възможност отсега, след като 

това не ни устройва. И след като от тях имаме изрично изразеното 

становище, че те са в състояние да свършат работата до 27-ми. 

(Реплики, обсъждане.)  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, 

подлагаме на гласуване предложението на господин Томов, 



 21 

обединено с това на господин Ивков и след това ще преминем… 

(Реплики.)  

Съгласих се. Прегласуваме становището на господин Томов, 

а именно да има императивен срок за приемане на спецификациите 

27 февруари 2019 г. без допълнителна възможност на комисията, ако 

нещо не одобри, да не го поправи.  

Режим на гласуване.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 5 (Бойчо Арнаудов, 

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Цветозар Томов), против – 12 (Владимир Пенев, Георги Баханов, 

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария 

Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Таня Цанева).     

Отрицателен вот от господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, гласувах против, 

взимайки повод и от аргументацията на господин Томов за 

гласуването на неговото предложение. Именно той се аргументира с 

това, че ще се забавим във времето. Аз считам, че ако има един 

такъв императивен срок – 27-ми, при който хипотетично не приемем 

работата на тази комисия, предполага да започнем всичко отначало, 

което ще забави много повече цялата процедура. Благодаря ви.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми 

колеги, подлагам на гласуване договора с всички поправки, които са 

направени и приети.  

Режим на гласуване на договора.  

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, 

Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Росица 

Матева, Таня Цанева), против – 4 (Ивайло Ивков, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Цветозар Томов.)   

Предложението се приема. (Реплики.)   

Моля да спрем междуличностните разговори.  
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Заповядайте за отрицателен вот, господин Ивков.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, гласувах против, защото беше 

извършено грубо нарушение на процедурата и моето предложение 

изобщо не беше подложено на гласуване.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: 

Заповядайте за изказване.  

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, понеже стана въпрос, че е 

необходимо да се възложи изготвянето на обществената поръчка, аз 

просто искам да ви уведомя, че по този въпрос вече се работи в 

правния отдел, т.е. не е необходимо тепърва да се възлага. 

Юрисконсултите имат ангажимент и работят. Те си имат график.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря на 

госпожа Мусорлиева, че довърши това гласуване.  

Заповядайте за изказване, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател, 

може би ще наруша правилника – не знам точно, но под формата на 

изказване искам да кажа нещо.  

Считам, че когато Централната избирателна комисия има 

решение по даден въпрос, следва всички други съгласувания, било 

то на граждански договор, без значение какъв е предметът, да бъдат 

правени в залата, а не по електронните адреси.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

И госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Във връзка с предложението да вземем 

нарочно решение, за да възложим работа на нашата администрация 

по подготовка на изработването на документация за обществена 

поръчка, аз наистина смятам, че не е необходимо да вземаме такова 

нарочно решение и че те би следвало да работят.  

За да могат обаче те да работят, това означава, че 

Централната избирателна комисия трябва да е взела решение за вида 

на поръчката, за броя на машините за които ще бъде обявена тази 

поръчка и за вида на доставянето на тези машини и осигуряването, а 

именно дали изработване, наемане или закупуване.  
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Във връзка с това моето предложение, тъй като Работна група 

„Машинно гласуване“ не се е свиквала много дълго време на 

заседание и тъй като колегата Райков преди доста месеци, да не кажа 

не знам преди колко време, година ли заяви, че подава оставка и не 

желае да бъде ръководител на тази работна група, в спешен порядък 

да бъде решен и този въпрос: кой ще бъде ръководител на тази 

работна група, да се свика тя, както по принцип пет години работи 

Централната избирателна комисия, да обсъди въпроса тази работна 

група и да внесе предложение в Централната избирателна комисия 

за решаване на тези въпроси.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, 

госпожо Матева. Напълно се присъединявам към вас.  

Уважаеми колеги, към днешна дата приключихме с този 

договор. И това е въпрос, който ще бъде обект на работно обсъждане 

в понеделник в 10,30 ч. Още сега ви го  съобщавам.  

Колеги, прекъсваме заседанието, за да започне работна 

среща.  

Моля да изключим камерите и да поканим гостите.  

 

 

(След работната среща.)  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми 

колеги! В залата сме 13 членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното 

заседание.  

Колеги, продължаваме с точка втора от дневния ред:  

2. Доклади относно искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК.  

Първи докладчик е господин Арнаудов – заповядайте.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-14 е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение на дата 
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14.02.2019 г. от общинската избирателна комисия – Раковски, за 

проведено извънредно заседание във връзка с предсрочно 

прекратяване на правомощията на общински съветник в Общинския 

съвет – Раковски. Както и за дадено едно дежурство на 11.02.2019 г.  

Заседанието е проведено на 8 февруари 2019 г., дежурството 

е дадено на 11 февруари 2019 г. За дежурството изисках 

допълнителни обяснения защо е дадено тогава.  

На 11.02.2019 г. секретарят на ОИК е дал дежурство за 

подготовка на следните документи: изпращане на протокола от 

заседанието на ОИК – Раковски, заедно с искане за изплащане на 

възнаграждения за проведеното заседание и дежурство; уведомяване 

на председателя  на Общинския съвет – Раковски чрез изпращане на 

писмо; уведомяване на заинтересованите лица  лично, тъй като ОИК 

не е в редовно заседание и архивиране на материалите.  

Към искането са приложени: протоколът от заседанието на 

общинската избирателна комисия – Раковски и решението, което е 

взето на това заседание. Има изготвен контролен лист, както и 

счетоводна справка.  

Предлагам да им изплатим исканото възнаграждение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка, като ще помоля 

госпожа Грозева да отчете резултата.  

Уважаеми колеги, който е съгласен с направеното 

предложение, моля да гласува.  

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

Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.   

Предложението се приема.  

Има още един докладчик. Вие ли ще докладвате за госпожа 

Нейкова? – Госпожа Матева за госпожа Нейкова – заповядайте.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви искане 

за изплащане на възнаграждение, постъпило от общинската 

избирателна комисия – гр. Две могили, с вх. № МИ-27-15 от 

14 февруари 2019 г.  Искането е за изплащане на възнаграждение за 

две заседания, проведени от комисията.  

Първото заседание е проведено на 1 февруари 2019 г., като на 

това заседание комисията е разгледала постъпило писмо от 

председателя на Общинския съвет – Две могили, относно 

предложение за предсрочно прекратяване пълномощията на 

общински съветник с посочено име. В това заседание са участвали 9 

членове на ОИК. На това заседание е взето решение да бъде дадена 

възможност, съгласно изискванията на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, на общинския съветник, 

за да даде обяснение за отсъствието му от три поредни заседания.  

Следващото заседание е проведено на 11 февруари 2019 г. от 

общинската избирателна комисия в Две могили, на което заседание 

са участвали също 9 човека. Тогава са прекратени предсрочно 

пълномощията на този общински съветник и е обявен следващият за 

избран.  

Има контролен лист за предварителен контрол. Има 

счетоводна справка за поемане на задълженията, така че ви 

предлагам да вземем решение, с което да изплатим 

възнаграждението на общинската избирателна комисия в Две 

могили, за двете проведени заседания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, 

госпожо Матева.  

Подлагам на гласуване това предложение.  

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.   
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Предложението се приема.  

Колеги, с това изчерпахме точка втора от дневния ред.  

Колеги, точка трета от дневния ред няма да я разглеждаме, 

тъй като както ви казах, на господин Сюлейман му се наложи да 

напусне по обективни причини.  

 

 

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка пета:  

5. Доклади по дела, жалби, сигнали и  административно-

наказателни преписки.   

Заповядайте, госпожо Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № ЦИК-00-255 от 

20.02.2019 г. относно рекламация по пратка с номер от 5 февруари 

2019 г., доставена от гр. София до гр. Пловдив.  

Само ще ви припомня, че въз основа на решение на 

Централната избирателна комисия, ползвайки услугите на фирма 

„Еконт експрес“ ООД, в Административния съд – Пловдив, 

следваше да постъпят документи по адм.д. 1172/2018, по което дело 

страна е Централната избирателна комисия. След като бяха 

изпратени с куриер чрез фирма „Еконт експрес“ ООД се установи 

няколко дни по-късно, че тези документи не са пристигнали в 

Административния съд, поради което от страна на Централната 

избирателна комисия постъпи рекламация пред фирмата.  

В отговор на тази рекламация сме получили писмото, което 

ви докладвам и което е подписано от „Ръководител рекламационно 

производство“. Извършена е проверка и се установява, че грешката е 

изцяло по вина на фирма „Еконт“.  

Във връзка с това от страна на ръководството на фирма 

„Еконт експрес“ ООД, чрез техния управител – госпожа Вяра Енева, 

те ни предлагат един споразумителен протокол, който да бъде 

подписан от Централната избирателна комисия, с който 

споразумителен протокол фирма „Еконт експрес“ ООД приема да 
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изплати на рекламанта, т.е. на Централната избирателна комисия, в 

стриктно спазване на техните обявени общи условия, сумата от 

64 лв., което е максималното обезщетение от 10 пъти куриерската 

услуга.  

Тези материали са качени в моята папка от днешна дата.  

Моето предложение към комисията е да вземем решение за 

подписването на този протокол, като аз, използвайки това, че 

настоящото заседание се излъчва, онлайн благодаря за коректното 

отношение от страна на „Еконт експрес“ ООД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, 

госпожо Иванова.  

Колеги, подлагам на гласуване така направеното 

предложение.  

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.   

Предложението се приема.  

 

 

Колеги, продължаваме със следващата точка от дневния ред:  

6. Доклади по писма.  

Заповядайте, госпожо Матева – за госпожа Нейкова и за вас.  

РОСИЦА МАТЕВА: Щом може и за мене, най-напред да ви 

докладвам информация от юрисконсулт Радославова и експерт ИКТ 

Тихолова, с вх. № ЦИК-09-28 от 19 февруари 2019 г., във връзка с 

извършване на справки в регистъра на Национална база данни 

„Население“. С тази информация ни уведомяват съгласно 

протоколно решение на ЦИК, че в периода 16 януари 2019 г. до 
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18 февруари 2019 г. няма постъпили искания за извършване на 

справки, така че ви я докладвам за сведение.  

Сега вече като колегата Нейкова ви докладвам вх. № ЦИК-

00-246 от 13 февруари 2019 г. – покана за вземане на участие в 

проект „Подобряване на включването на мобилни граждани на 

Европейския съюз, като се кани Централната избирателна комисия 

да вземе участие в проекта и да изпрати лектор на събитието, което 

ще се проведе на 28 февруари 2019 г. в сградата на Института за 

следдипломна квалификация при УНСС. Колегата Нейкова изяви 

желание да отиде, и ако се съгласим, да изпратим и още един 

представител на ЦИК.  

Програмата е качена в нейната папка за днешното заседание, 

като се предвиждат дискусии: Какво означава гражданин на 

Европейския съюз и какви права има той; Често срещани проблеми 

при работа на граждани в Европейския съюз; Законодателна рамка, 

информираност; Възможност за подобрение; Въпроси и отговори.  

Има и панел „Упражняване на правото на гласуване на 

граждани на Европейския съюз“. В тази част ще участват наши 

представители, така че ви моля, ако някой желае да присъства заедно 

с колегата Нейкова, да гласуваме. Другият вариант е да се заяви още 

някой участник до… (Реплики.)  

Това ще бъде в Института за следдипломна квалификация 

при УНСС на 28 февруари 2019 г. от 14,00 ч., предполагам до края 

на работния ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми 

колеги, не виждам други, които в момента да се заявят. Затова ви 

предлагам да гласуваме колегата Нейкова и още един колега 

принципно. И ако такъв има, да се заяви до края на вечерта.  

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.  

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

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, 
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Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.   

Предложението се приема.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви в момента 

преписка, която е разпределена на колегата Нейкова – само за 

сведение. Тя е с вх. № ЕП-00-11 от 22 февруари 2019 г. Материалът 

е много обемен и ви моля да се запознаете. Той е качен във 

вътрешната мрежа в нейната папка и е във връзка с предложения за 

изменение на Регламент 1141/2014 по отношение на процедура за 

проверка, свързана с нарушение на правилата за защита на личните 

данни в контекста на изборите за Европейски парламент.  

Тъй като могат да бъдат изпращани коментари до 17 ч. на 

28 февруари 2019  г., предложението на колегата Нейкова е освен 

запознаване, да бъде пренасочена преписката към отговорното 

длъжностно лице по защита на личните данни в ЦИК, което да 

изготви становище дали Централната избирателна комисия да 

изпраща коментар по предложенията. Като с оглед срока 28-ми, да 

бъде изготвено становището до 26 февруари 2019 г., до края на деня.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.  

Който е съгласен, моля да гласува.  

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

Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.   

Предложението се приема.  

Госпожа Цанева, заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, на предходно заседание докладвах 

писмото, което получихме – то е не само писмо, но и материали, 

протоколът от предходното заседание от 21 януари 2019 г. от 

Европейската комисия. Тогава го докладвах за сведение и за 

запознаване. Писмото е от госпожа директор Ирена Моозова във 



 30 

връзка с Втората среща на Европейската мрежа за избирателно 

сътрудничество, както и дневният ред на срещата. Датата е за 

потвърждаване евентуално днес, 22 февруари.  

Срещата ще се проведе на 27 февруари 2019 г. Ако някой е 

погледнал и е обърнал внимание, поканата е в папката ми със 

съответния дневен ред. Публикувана е в предишно заседание с вх. 

№ ЦИК-07-6/9, както и преводът на това писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, коментари? – Не виждам.  

Господин Райков.  

МАРТИН РАЙКОВ: Предлагам да гласуваме принципно наш 

член да участва, тъй като на предната среща сме участвали. Това че 

не сме точка за контакт, сме го декларирали многократно, е факт. Но 

все пак това е във връзка с изборите за Европейски парламент. Да 

гласуваме принципно да участва член на Централната избирателна 

комисия. И да изпратим писмо до Министерството на външните 

работи, както и до Държавна агенция „Електронно управление“, за 

да координираме среща с техни представители в Брюксел и общо 

участие.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, много е добро това предложение, но нека да 

направим още една стъпка напред – кого да изпратим. (Коментари и 

уточнения извън микрофона.) 

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да гласуваме колегата Райков 

да изпратим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, 

предложението е господин Райков да ни представлява като 

Централна избирателна комисия на тази Среща на Европейската 

мрежа за изборно сътрудничество, за което да информираме разбира 

се, и Държавна агенция „Електронно управление“, и 

Министерството на външните работи с едно писмо, с което да 

координираме и техните представители и участници.  
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Колеги, подлагам на гласуване това предложение.  

Който е съгласен, моля да гласува.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, 

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – 3 (Ивайло Ивков, Емануил Христов, Ивилина Алексиева-

Робинсън.)   

Предложението се приема.   

Госпожо Цанева, продължете.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги,  докладвам ви за сведение. С вх. 

№ ЦИК-07-5/2 от 20 февруари 2019 г. сме получили по електронната 

поща информация от Международния център за парламентарни 

науки – Лондон, с което ни информират, че между 13 и 17 май 

2019 г. ще се проведе обучение за професионално сертифициране за 

управление на изборните процеси.  

За сведение, тъй като става въпрос за м. май и е доста далече.  

И освен това, това е извън тяхната програма, която имат и е 

за сертифициране от Експертния институт по управление на тези 

колеги, които са преминали явно предходните четири нива, тъй като 

пише, че е за ниво 5.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми 

колеги, към днешна дата е за сведение и запознаване. Моля колегите 

да се запознаят в детайл с преписката, за да преценят.  

Следващ докладчик е госпожа Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в комисията е 

постъпило с вх. № ЕП-03-1/10 от 21 февруари 2019 г. писмо от 

Постоянното представителство на Република България към 

Европейския съюз, относно доклад от редовното заседание на 

Работна група „Общи въпроси“, проведено на 20 февруари 2019 г. В 

заседанието от българска страна са участвали Наталия Узунова – 

пълномощен министър; Юлиян Якимов – пълномощен министър и 

Даниела Кайтарска – трети секретар.  
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В резюме Европейският парламент е информирал за приноса 

си в междуинституционалното сътрудничество в борбата с 

дезинформацията в контекста на предстоящите европейски избори. 

Председателството информира държавите членки за стартиралото 

картографиране и за приноса на държавите членки за изпълнението 

на плана за действие за борба с дезинформацията.  

Във връзка с това към доклада от заседанието е приложен 

един въпросник, който не е преведен – преведен е самият доклад, 

поради което аз ще поставя резолюция за спешен превод, тъй като 

отговорите по първата част на този разпространен въпросник, трябва 

да бъдат изпратени до 7 март, а по втората част – до 28 март 2019 г.  

Също така с доклада от заседанието ни уведомяват, че 

първата среща на лицата за контакт за системата за бързо 

предупреждение, ще се проведе на 18 март, когато ще бъде 

представена и самата система. До момента само три държави 

членки, сред които е и Република България, не са изпратили данните 

за своите лица за контакт.  

Уведомяват ни също така, че следващото заседание на 

работната група ще се състои на 8 март 2019 г.  

Заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, взимам повод от доклада на 

колегата Иванова и считам, че докладчикът да поставя резолюция за 

спешен или за какъвто и да било превод, е абсолютно безсмислено с 

оглед приетите правила за документооборота, където приехме, че 

всеки документ, който влиза в Централната избирателна комисия и е 

на чужд език, следва да бъде предоставен за превод. Така че аз моля 

това превило, което в нашите правила, да бъде спазвано, тъй като 

става въпрос за важни неща с оглед и на предстоящите европейски 

избори.  

Аз също имам един обем от преписки, който ми е 

предоставен с материали, които са извлечени от госпожа Тихолова 

от CIRCABC и не са преведени.  
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Считам, че се губи оперативно време на Централната 

избирателна комисия един път докладчикът да докладва в оригинал, 

защото той няма какво друго да направи. След това да го вкара с 

превода и се създава усещането у някои колеги, както многократно е 

коментирано и извън заседание, че докладчиците внасят 

многократно преписки. То реално е така, но ето примерно, този 

уъркинг пейпър, който е приложен към преписката на госпожа 

Иванова считам, че към днешна дата трябваше да бъде преведен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: За да бъда прецизна, уъркинг пейпъра е 

преведен – самият доклад, но не е преведен въпросникът към него. 

Затова направих предложение за превод.  

И другото предложение, което правя: след превода, който 

трябва да бъде според мен в максимално кратък срок с оглед краткия 

срок за отговор на първата част на въпросника, е Централната 

избирателна комисия на работно заседание да разгледа първата част 

и да обсъди изготвянето на отговорите по първата част от този 

въпросник.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, 

госпожо Иванова.  

Уважаеми колеги, записах за работно обсъждане по работни 

групи в понеделник.  

 

 

Моля да приключим процедурата по точка първа от 

сутрешната част на заседанието:  

1. Доклад по конкурс за лого.   

Заповядайте, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Благодаря.  

След според мен ползотворното заседание в заседание на 

обсъждане на проектите за лого и графична идентичност на 

Централната избирателна комисия, минавам делово и просто 

предлагам:  
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Предлагам да приемем изпълнението по всички сключени 

договори с петимата ни изпълнители, а именно: Димитър Трайчев 

Димитров, Константин Методиев Кокаланов,  Милена Любенова 

Вълнарова-Георгиева, Филип Людмилов Попов и Велина Богданова 

Мавродинова – управител на „Ентусиазъм“ ЕООД, тъй като 

договорът е сключен от името на „Ентусиазъм“ ЕООД, но ние бяхме 

одобрили и направихме предложение за Велина Богданова 

Мавродинова.  

Предлагам първо съгласно сключените договори, да им 

приемем изпълнението и съответно да упълномощим председателя 

да подпише съответния констативен протокол за приемане на 

изпълнението по тези договори на изпълнителите ни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това предложение.  

Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.  

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

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, 

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, 

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.   

Предложението се приема.  

Господин Чаушев, моля продължете.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На следващо място предлагам да одобрим 

предложението на назначената комисия – жури за оценка и 

класиране след разглеждане на всички постъпили от тези 

изпълнители пет материала за лого и графична идентичност. И 

предлагам да одобрим предложението на комисията за обявяване на 

победител за най-добро изпълнение за лого и графична идентичност 

на ЦИК на госпожа Вълнарова-Георгиева – победител и съответно за 

пристъпване към следващия етап по отношение на наградата. А 

наградата ще се изплати при още две условия. В рамките на 3-5 дена 

до 8-ми, госпожа Вълнарова трябва да ни даде писмен текст за 

писмено приложение на материалите, които е представила – трябва 
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да напише още един текст. Съответно да я поканим да подпише и 

авторски договор за отстъпване на всички права – изключителни, 

имуществени, неимуществени, по отношение на одобрения от 

комисията проект, а  именно втория й проект Посока 2.  

Предлагам да одобрим това.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, 

господин Чаушев.  

Ще помоля господин Баханов да отчита резултата и да 

гласуваме с машината за гласуване.  

Колеги, анблок подлагам на гласуване така постъпилите  

предложения. Режим на гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, 

Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова), против 

– 1 (Цветозар Томов).   

Предложението се приема.  

(Коментари и уточнения извън микрофона.) 

Уважаеми колеги, в предложенията, които току-що 

гласувахме, гласувахме и две условия за наградата, а именно 

писмено предложение за материалите и развитие, дообработка 

включително и в цветово отношение, и разбира се подписването на 

договора за авторство след прехвърляне на всички изключителни 

права. Просто обобщавам онова, което току-що гласувахме.  

Моля продължете, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Делово предлагам да одобрим 

изпълнението на договора по отношение на четирима членове на 

комисията, която оцени работите, а именно: Филип Бояджиев, Кирил 

Златков, Антон Стайков и Кристина Илиева, за работата им на 

20 февруари 2019 г., включително и за днешното съвместно 

заседание на 22 февруари 2019 г. и моля да им одобрим 

изпълнението на работата съобразно сключените договори. 
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Съответно да упълномощим председателя да подпише и 

констативните протоколи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: И както и в 

предишни случаи, да им се изплати съответното възнаграждение.  

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване…  

Уважаеми колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка, защото 

има проблем със системата.  

Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка.   

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, 

Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова), против 

– 1 (Цветозар Томов).   

Предложението се приема.  

Продължете, господин Чаушев.  

 ЕРХАН ЧАУШЕВ: Сега вече съм склонен да дадем 

уточнения, както правилно повдигна въпросите госпожа Матева. 

Просто да си изясним какво става. Общо съм говорил правилно.  

(Коментари и уточнения извън микрофона.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми 

колеги, с това давам почивка до 14,30 ч.  

 

(След обедната почивка.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден 

отново, колеги! В залата сме 12 членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум. Продължаваме днешното 

заседание, за да изчерпим точките от дневния ред.  

Продължаваме с:  

6. Доклади по писма.  
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Аз ще помоля госпожа Цанева да докладва, защото е 

преписка, свързана с преписка, която беше докладвана от госпожа 

Цанева в първата част на днешното заседание.  

Заповядайте, госпожо Цанева.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, госпожо председател.  

Колеги, докладвам ви писмо, което получихме по 

електронната поща от Министерството на външните работи от 

заместник-министър Кралева. С вх. № ЕП-04-01-5/12, госпожа 

Кралева ни информира за предстоящите срещи на 27 февруари и 

последваща на 4 април 2019 г., които ще се проведат в Брюксел с 

Европейската комисия за Европейска мрежа и изборно 

сътрудничество. Като казва, че би било добре да присъстват и 

Централната избирателна комисия, и Държавна агенция 

„Електронно управление“.  

Също така в това писмо, ако не сте го отворили да се 

запознаете, тя ни съобщава, че предстои да бъде взето решение за 

определяне на национална институция – точка за контакт, тъй като 

към момента такива не са подадени според сайта на Европейската 

комисия, от Швеция, Кипър и България.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Заповядайте, господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Само да добавя, че молят до 

25 февруари 2019 г. да кажем кой наш представител ще присъства на 

тази среща на 27 февруари 2019 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, във връзка с взетото решение в първата 

част на днешното заседание, аз просто моля писмото, което ще се 

изпрати, да бъде редактирано съответно.  

Следващ докладчик е госпожа Стефанова – ще докладва на 

две части. Заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК-

09-35 от днешна дата 22 февруари, е постъпила докладна записка от 

госпожа Манолова във връзка със справка за изразходваните и 
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наличните финансови средства и възможност за изплащане на 

допълнителни възнаграждения през м. февруари 2019 г., базирани на 

извършената оценка за изпълнение на задълженията на служителите 

от администрацията през м. януари т.г. за периода от 1 октомври до 

31 декември 2018 г. в изпълнение на утвърдените Вътрешни правила 

за оценяване на изпълнението на задълженията на служителите в 

администрацията на ЦИК, както и разпределение на допълнителните 

възнаграждения на членовете от комисията. Нейното предложение е 

да се вземе решение за изплащане на допълнителни възнаграждения 

през м. февруари 2019 г.  

В моята папка е публикувано предложението за 

разпределение на средствата. Има приложен контролен лист от 

финансовия контрольор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, коментари? – Не виждам.  

Колеги, подлагам на гласуване така направеното 

предложение.  

Режим на гласуване...  

Уважаеми колеги, техническа грешка е станала с машината.  

Колеги, режим на прегласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, 

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против –

1 (Росица Матева).    

Предложението се приема.   

Продължете с докладите си.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-30 от 

21 февруари 2019 г. е постъпила докладна записка от госпожа 

Манолова във връзка с извършване на консултантска услуга с 

годишното приключване за 2018 г. с програмен продукт „Ажур“, 
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както и създаване на допълнителна аналитичност във връзка с 

предстоящите избори.  

Предложението на госпожа Манолова е да поканим 

специалист от „Бонев Софт Одитинг“ ООД да извърши 

приключителни счетоводни операции за 2018 г., да се 

преструктурират архивите за  миналите години към настоящата 

версия на програмния продукт, както и да се създаде допълнителна 

аналитичност, отразяваща разходите, предстоящи да бъдат 

извършени на предстоящите избори.  

Моля за одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, подлагам на гласуване.  

Режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, 

Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – 1 (Цветозар 

Томов).   

Предложението се приема.   

Продължете, госпожо Стефанова.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-31 от 

21 февруари 2019 г. е постъпила докладна записка от госпожа 

Манолова във връзка с подаване на годишния отчет за дейността 

към Националния статистически институт. Съгласно чл. 92, ал. 3 и 

чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за 

корпоративното подоходно облагане  и  във връзка със Закона за 

статистиката са попълнени Приложение 9 на статистическите 

справки за предходния отчетен период към 31.12.2018 г. Срокът за 

подаване на справките е 31 март 2019 г.  

Моля за одобрение на изготвените справки, както и за 

одобрение на направеното предложение. В моята папка са 

публикувани попълнените форми, както и Бончева е декларирала, че 
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съставените статистически справки по Приложение 9 съответстват 

на одобрения и представен пред Сметната палата Годишен финансов 

отчет за 2018 г. на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, подлагам на гласуване.  

Режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, 

Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар 

Томов), против – няма.   

Предложението се приема.   

Благодаря, госпожо Стефанова.  

Следващ докладчик е госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-00-

8/3 от 19 февруари 2019 г. Това е доклад с писмо от господин Илия 

Горанов. Припомням, че той е член на екипа по изпълнението на 

договора относно криптообмена. Докладът е на мен и на колегата 

Андреев и съдържа доклад за проведените тестове в Трета тестова 

кампания за криптирания обмен на информация между контактните 

точки.  

Колеги, докладът съдържа около 8 страници с констатации, 

както и актуализиран дневник на предприетите действия от 

членовете на екипа и попълнена бланка, която е предоставена, 

доколкото разбирам, от Европейския парламент. Във връзка с това 

молбата е с приключването на тестовата кампания файлът, който е 

приложен, да бъде официално препратен до Европейската комисия 

на посочените адреси и също в приложения доклад специалистите от 

„Информационно обслужване“ АД  предлагат да бъде изпратен 

официален отговор до контактните точки на 7-те страни членки, от 

които има получени данни в периода на тестовата кампания. 

Подробна информация е приложена в доклада.  
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Колеги, по принцип има два варианта за действие: или днес 

да приемем решение съобразно предложенията на колегите от 

„Информационно обслужване“ АД, или с оглед съдържанието на 

доклада, а такава е и практиката мисля на Централната избирателна 

комисия, да извикаме члена на екипа да ни направи необходимите 

разяснения – господин Горанов или който си пожелаем и целия 

екип, и на следващото заседание да вземем необходимите решения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, 

госпожо Ганчева.  

Колеги, мисля, че всички трябва да се запознаем с тези 

предложения и мисля, че това е предмет на работно обсъждане в 

понеделник от съответната работна група. За работните групи и 

работните обсъждания в понеделник ще получите имейл. Нека да 

поканим представителя, за да можем да получим пълна информация 

в 10,30 ч.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Само че аз ще възложа на госпожа Манолова да направи 

необходимата координация за 10,30 ч.  

Докладвам следваща преписка, а именно ЦИК-07-10/18 от 

19 февруари 2019  г., и ЦИК-07-10/19. Това са две преписки на 

английски език доколкото успях да видя – може би са идентични, и 

един превод с вх. № ЦИК-07-10-18. Колеги, изпратено ни е от 

Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие и 

Потребители“. Въз основа на отговорите, получени от държавите 

членки, и същите както по време на последните избори за 

Европейски парламент през 2014 г.  

Става ясно, че последното приключване на гласуването е 

23 ч. централно европейско лятно време. На 26 май 2019 г. 

приключва гласуването в Италия. Моля да се запознаете с 

приложената таблица. Преводът е с вх. № ЦИК-07-10-18 от 

22 февруари, от днес. Като се сочи за тези, които още не са 

отговорили. Приложена е таблица, колеги и видно от нея, ние имаме 



 42 

посочване 20 ч. за приключване на гласуването. (Коментари и 

уточнения извън микрофона.) 

Колеги, продължавам с доклада и с оглед оперативните 

разисквания, които направихме по тази преписка, само ще ви я 

докладвам цялата и ще направя предложението, за което разбрах, че 

се обединяваме около него.  

Тук се сочи, че тези държави, които не са отговорили, молят 

за спешност „да ни осведомят за часа във вашата държава, особено 

ако този час е по-късен от 23 ч.“ Надолу цитират Акта от 1976 г. и се 

сочи, че трябва да се гарантира, че няма да бъдат официално 

публикувани никакви резултати от изборите за Европейски 

парламент преди приключване на гласуването във всички държави 

членки, т.е. 23 ч. централно европейско лятно време. Обясняват за 

забраната съгласно Акта и забраната се отнася изключително за 

изборните органи и не засяга публикуването на резултати от екзит 

пол и други проучвания на общественото мнение.  

Колеги, видно от приложената таблица ние успяхме да се 

запознаем в хода на доклада ми, и се вижда, че България си е подала 

информацията така както е по закон – в. 20 ч. местно време 

приключва гласуването.  

Доколкото разбрах, колегите тук се обединяваме с едно 

писмо да разясним само, че съществува и правна възможност 

съгласно Изборния кодекс, в определени случаи гласуването да 

продължи, но не по-късно от 21 ч. Мисля, че е чл. 220 от ИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, подлагам на гласуване такъв отговор.  

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.   

Предложението се приема.   
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Моля, продължете.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с вх. № НР-

14-4 от 20 февруари 2019 г. Това е писмо от кмета на Район 

„Приморски“, община Варна. Във връзка с изтичане на петгодишния 

срок на съхранение на изборните книжа и материали от националния 

референдум от 27 януари, молят за нашето разрешение за отваряне 

на запечатано помещение.  

Предложението ми е да изпратим стандартно писмо, 

съобразно вече утвърден текст. То е качено във вътрешната мрежа 

до кмета на район „Приморски“, община Варна. Моля да го 

гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, подлагам на гласуване.  

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.   

Предложението се приема.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имам поредица от 

преписки, които са по възлагане на председателя за извличане на 

информация от CIRCABC, съобразно предходни наши протоколни 

решения. Но информацията е на английски език, не е преведена. 

Затова няма да ги докладвам поотделно. Предлагам всичко да се 

даде за превод. За понеделник преводът да е готов и тогава вече ще 

докладвам като обобщена информация.  

Докладвам вх. № ЦИК-07-10-17 от 18 февруари 2019 г., ведно 

с превода - № ЦИК-07-10-17 от 21 февруари 2019 г. Това е отново от 

Европейската комисия - JUST-CITIZENSHIP. Сочи се, че както са 

обявили в тяхно писмо от 10 януари 2019 г., „комисията изчисти 

услугата за обмен на файлова от всички файлове публични ключове, 

и фазата на тестването вече е приключила. От този момент може да 
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започне обмяна на файлове с реални данни, свързани с изборите за 

Европейски парламент.  

Първото действие, което трябва да се извърши, е да се качи 

публичният ключ, така че държавите които искат да изпращат 

файлове, да могат да го направят. Изпращат и кратко описание на 

различните методи, които държавите членки могат да използват.  

Колеги, докладвам за сведение и запознаване. Моето 

предложение е, тъй като може би изпълнителят по договора има тази 

информация, да препратим до „Информационно обслужване“ АД с 

оглед изпълнението на нашия договор.  

Към момента това ми е предложението и да ни уведомят 

какви действия са предприети или какви действия е необходимо да 

бъдат предприети.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.  

Режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, 

Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица 

Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), 

против – няма.   

Предложението се приема.   

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с предходен мой 

доклад на заседание относно покана, която е до госпожа Алексиева, 

до господин Райков по повод Двадесетата юбилейна конференция по 

е-управление, която ще се състои на 7 март 2019 г., така както 

решихме, има по възлагане на администрацията повече информация 

за събитието в моята папка. Вижда се: 7 март, е-управление за 

устойчиво развитие под патронажа на господин Дончев – заместник 

министър-председател на Република България.  

Сега предлагам да вземем решение по този въпрос. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.) 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз на микрофон ще се изкажа. Аз не 

давам предложение за политически партии. Давам предложение за 

член на ЦИК, който да отиде. Ако желаете, моля заповядайте и вие 

направете предложение. Като говорим сериозно, не говорете за 

глупости. (Коментари и уточнения извън микрофона.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми 

колеги, мисля, че в оперативен порядък уточнихме, че е 

изключително важно Централната избирателна комисия да участва и 

тя ще участва. Ще определим нашите представители, а в 

понеделник, както вече ви казах, по работни групи ще правим 

работни обсъждания. Така че тази преписка окончателно да я решим 

във вторник.  

Следващ докладчик е госпожа Грозева за господин Пенев и за 

себе си.  

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Госпожо председател, уважаеми колеги, 

както знаете, беше обявена обществена поръчка с предмет 

„Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с 

ваучери за нуждите на ЦИК“. Срокът за подаване на офертите беше 

21 февруари 2019 г. Тъй като в посочения срок постъпи само една 

оферта и съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, 

Централната избирателна комисия следва да удължи този срок. 

Срока, който сме посочили, е 25 февруари 2019 г., 17,30 ч.  

Още вчера е качено съобщение на нашата страница, както и 

информация, която е публикувана в „Профила на купувача“. Моля 

ви за последващо одобрение на предприетите действия във връзка с 

обществената поръчка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, 

Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна 

Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.   
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Предложението се приема.   

Моля, продължете.  

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Още един доклад, който е за сведение. 

Писмо, получено от Националния център за юридическо обучение. 

Темата е „Новото в АПК и ГПК и съдебните спорове по 

застраховки“. Става въпрос за семинари, които ще се проведат през 

февруари и март 2019 г. Качено е във вътрешната мрежа. Ако 

комисията прецени, да бъде изпратено на юрисконсултите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми 

колеги, юрисконсултите ще бъдат уведомени. Това е процедура. 

Разпределям ги до госпожа Манолова, която ги предоставя 

съответно.  

Следващ докладчик е господин Христов.  

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Госпожо председател, колеги, ако си 

спомняте, на предното заседание ви запознах с едно писмо от 

госпожа Вергиния Симеонова от Банкя. Един месец преди това чрез 

Президентството бяхме получили нейно запитване. Преди два дни 

стана въпрос, че нашият отговор е стоял един месец в пощата и тя не 

го е потърсила, въпреки че нея са я търсили. Затова в отговора си 

ние й изпратихме и копие писмото. И тъй като втория път писмото й 

беше по електронната поща, го изпратихме като копие в писмото.  

И в отговор на това наше писмо – тя явно иска да влезе в 

някакъв диалогов режим. На две печатни страници е преписала 

целия чл. 216 от Изборния кодекс с всичките му алинеи – точно две 

страници, даже и малко повече като че ли. За да ни покаже как 

секционните избирателни комисии в предизборния ден си получават 

документите. Никъде не пише, че трябва да има резерв от 

отпечатаните бюлетини и поради това тя не е съгласна, че 

отпечатаните бюлетини не се разпределят всички бюлетини по 

секционни избирателни комисии.  

И единственото, което допълнително дава е, че тъй като вече 

е видяла, че протоколите не са скрити от ЦИК и т.н., пише, че в един 

от протоколите, който явно е в секцията, в която тя гласува, часът 
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който е отбелязан, бил коригиран. Коригиран е на 22,15 ч. и отдолу 

не се вижда, но е ясно, че е коригиран. Часът не е фалшификация на 

документа.  

Броят на получените бюлетини не отговаря на това, което тя е 

сметнала, тъй като има 1970 души по списък, а са дали само 

700 бюлетини, макар че са гласували само 388 души. И казва: „Ако 

аз съм 710-тата, откъде ще вземат за мене бюлетина?“… 

Цялата работа е, че от четирите точки, които пише, накрая 

пише, че госпожа еди-коя си (да не й казвам името), била сестра на 

сегашния кмет. Тя е била член на секционната избирателна комисия 

и пише: „За ваша информация тя е сестра на сегашния кмет…“ Тя 

смята това за сериозно нарушение и след това с главни букви отдолу 

пише: „смятам, че всеки български гражданин, който фигурира в 

избирателен списък… Демократичен принцип и устои на 21 век…“ 

Колеги, аз предлагам да не влизаме повече в режим „Вие 

питате – ние отговаряме“ и предлагам това да остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Виждам, че 

комисията е съгласна.  

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Имам още едно писмо. В днешния 

ден пристигна още едно писмо. Не знам дали аз съм го докладвал. 

Писмото ще го прочета. „От няколко години правя предложения до 

ЦИК, до Народното събрание и до Омбудсмана.“ И предлага на 

входа на тъмните стаички да се сложи механичен, като в метрото, 

оптичен брояч.  

И накрая: „Ако броят на пликовете в урната не отговаря на 

данните от брояча, изборът в тази секция да се анулира“. (Реплики, 

оживление.)  

Аз предлагам също да остане за сведение.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, 

господин Христов.  

Уважаеми колеги, следващият докладчик съм аз, а след това 

госпожа Матева.  
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Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа има папка „ИО – 

договор ИО“. В тази папка има два документа: проект на писмо с ИО 

и договор с ИО. Колеги, моля ви да не отваряте договора с ИО.  

Във връзка с наше решение от работно обсъждане ви 

предлагам да бъде изпратено писмо до господин Ивайло Филипов – 

изпълнителен директор на „Информационно обслужване“ АД, като в 

текста, който виждате, първото изречение да приключи след „оценка 

на изготвените технически спецификации.“ Второто изречение да 

продължи така и днес спешно това писмо да бъде изпратено. 

(Реплики.)  

Колеги, във второто изречение след „февруари 2019 г.“ също  

ще поставим точка.  

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.  

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

Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина 

Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин 

Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, 

Цветозар Томов), против – няма.   

Предложението се приема.   

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Отново в качеството си на колегата 

Нейкова.  

Току-що ми донесоха преписка, която сте разпределили, 

госпожо председател, от Комисията за защита на личните данни. 

Първо тя е за сведение и запознаване и затова я докладвам. В 

отговор на наше писмо изх. № ЕП-23-2 от 24 януари 2019 г., с което 

сме помолили КЗЛД да ни укаже какви мерки е необходимо да 

предприеме ЦИК по защитата на личните данни на лицата и при 

осъществяването на достъпа до тях във връзка с предстоящите 

избори за членове на Европейския парламент, Комисията за защита 

на личните данни ни изпраща тяхното становище с писмо с вх. 

№ ЕП-23-6 от 22 февруари 2019 г. То се намира в папката на 
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колегата Нейкова. Тъй като е 15 страници, предлагам ви всеки 

колега да се запознае с него.  

Докладвам го за сведение и запознаване и при обсъждане по 

работни групи и изготвяне на принципни решения и книжа ще бъде 

съобразено.  

С това изчерпахме точка шеста.  

 

 

Преминаваме към точка седма:  

7. Разни.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, в т. „Разни“ си позволявам да ви обърна внимание, че 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е качен материал, 

наречен проектобюджет, но това е към днешна дата. Това е почти 

окончателният бюджет за Седмото заседание на A-WEB, на което 

бяхме домакини. Ще има още малки корекции, тъй като виждате, че 

за аудиозаписа от заседанията сумата е три пъти по-малка от тази 

заложена тук. Току-що пристигна по електронната поща и 

окончателното приложение от хотела. Там също, доколкото аз успях 

да пресметна в момента, има корекция. Така че общо взето сме 

повече от 12 000 лв. под предварително съгласувания бюджет.  

Във връзка с това аз искам и мисля, че трябва да изразим 

благодарност към управителя на фирма „Меркурий 97“, която 

ангажирахме и без чиято помощ нямаше да се случи според мен това 

мероприятие така добре. И към госпожата, която ни помогна за 

протокола. В тази връзка, ако желаете, да обсъдим. (Коментари и 

уточнения извън микрофона.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, 

госпожо Матева.  

Закривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия.  
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Свиквам следващото заседание на комисията на  26  февруари 

2019 г., вторник, в 10,30 ч. Всички предложения, които имаме, ще 

можем работно да ги обсъдим.  

Закривам заседанието.  

 

 

(Закрито в 15,45 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Ивилина Алексиева 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Мария Мусорлиева 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Цвета Минева 


