
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 715

На  5  март  2019  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладва: Румен Цачев
2. Доклади по писма.

Докладват:  Владимир  Пенев,  Таня  
Цанева,  Камелия  Нейкова,  Росица 
Матева,  Йорданка  Ганчева,  Мартин 
Райков,  Румяна  Сидерова,  Иванка 
Грозева,  Ивайло  Ивков,  Севинч 
Солакова

3. Разни. 
Докладват: Ивилина Алексиева,
Ерхан Чаушев

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

ОТСЪСТВАЩИ: Емануил Христов и Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  11,25  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 5 март 2019 г. 
За  протокола  казвам,  че  заседанието  се  открива  по-късно 

поради технически проблеми с достъпа до вътрешната мрежа и до 
документите, които бяха във вътрешната мрежа, както и работните 
обсъждания по работни групи, които се проведоха непосредствено 
преди заседанието.

Колеги, предлагам ви следния проект за  дневен ред:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. Докладчик е  господин Цачев.
2. Доклади по писма с докладчици:  господин Пенев, госпожа 

Цанева,  господин  Райков,  госпожа  Грозева,  госпожа  Матева, 
госпожа Сидерова, госпожа Солакова.

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

така предложения дневен ред? Не виждам.
Господин  Ивков  иска  да  бъде  включен  в  т.  2  Доклади  по 

писма.
Господин Ивков, включвам ви в т. 2 Доклади по писма. 
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Други предложения? Не виждам.
Колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка,  като  определям 

госпожа Грозева да брои.
Моля, гласувайте така предложения и допълнен дневен ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

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

Дневният ред се приема.
Благодаря.
Преди да преминем към точка първа от дневния ред, колеги, 

бих  искала  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  от 
днешното заседание отсъстват господин Томов и  господин Христов, 
а по обективни причини закъснява госпожа Матева.

На второ място, колеги, в кабинета ми е получено обаждане 
от Комисията по правни въпроси, за да ни информират и поканят 
днес в 14,00 ч. в зала 238 при обсъждането на ветото на президента 
по Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

искане  за  отваряне  на  запечатано  помещение  в  община  Кнежа,  в 
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 
през 2015 г. местни избори и национален референдум.

Искането е постъпило от кмета на общината и е във връзка с 
това,  че  от  помещението,  в  което  се  съхраняват  тези  книжа  и 
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материали,  следва  да  бъде  извадена  и  взета  справка  от 
"Информационно обслужване" АД, която е изготвена през 2015 г., за 
класиране  на  кандидатите  за  общински  съветници  според 
получените преференции. Това се налага по повод подадена оставка 
от  общински  съветник  от  ДПС  и  във  връзка  с  определяне  на 
следващия кандидат от листата, за което е и необходима справката 
за получените преференции.

Предлагам  да  разрешим  отваряне  на  помещението,  като 
съответно за това и кметът на общината ще издаде заповед, с която 
ще  назначи  комисия  и  ще  определи  нейните  задачи.  Действията, 
които комисията следва да извърши, са по наше Решение № 4387 от 
2017 г,. като след приключване на работата си кметът на общината 
да  изпрати  на  Централната  избирателна  комисия  информация  за 
извършената работа от назначената комисия.

Това е проектът. Намира се във вътрешната мрежа в папка с 
моите инициали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

ни проект на решение.
Моля, гласувайте с машините.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

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

Решението се приема.
Решението има № 5167-МИ.
Колеги, с това изчерпахме точка първа от дневния ред.
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Продължаваме с точка втора от дневния ред:
2. Доклади по писма.
Първи  докладчик  в  зала  е  госпожа  Цанева.  Заповядайте, 

госпожо Цанева. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  Колеги, с вх. № ЦИК-07-166/5 

от  05.03.2019  г.  сме  получили  по  електронната  поща  от 
Международния  център  за  парламентарни  изследвания 
благодарствено  писмо  за  участието  ни  в  17-ия  международен 
симпозиум по изборни въпроси.

Докладвам го за сведение, както казах.
Също  така  ви  докладвам  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-6/18, 

№ ЦИК-07-6/19, № ЦИК-07-6/20 и последно току-що получих писмо 
№  ЦИК-07-6/21.  По  електронната  поща  сме  получили  чрез 
Министерството  на  външните  работи  относно  информация  от 
Европейската  комисия  за  проведената  на  28.02.2019  г.  работна 
среща, както и ни информират, че следващата среща и Европейската 
комисия  и  Европейският  парламент  ще  проведат  учение  на 
05.04.2019 г., като са ни изпратили и петте стъпки на това учение, 
като  казват,  че  ще  изпратят  до  националните  точки  формата  за 
регистрация, че регистрацията започва от 4 март до 15 март, че ще 
бъде  изпратен  въпросник  на  националната  точка  за  оценка  на 
националното състояние и съответно дата за отговор. В последната – 
пета  –  стъпка  казват,  че  се  предвижда  в  учението  страната  да  е 
представлявана от екип, представител на електоралната институция, 
представител на органа,  провеждащ политика за киберсигурност в 
страната  и  националната  точка  за  контакт,  както  и  в  следващото 
писмо, за което аз вече казах, те не са преведени, но в общи линии е 
това: запазете датата 5 април за тази работна среща.

Последният  материал,  който  получих  току-що,  доколкото 
виждам, той ще бъде преведен. Това е от Европейската агенция за 
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мрежова и информационна сигурност. Дадена е информация за това 
как ще се проведе обучението, отделните сесии.

Просто  нямам  възможност  повече  да  го  разгледам.  На 
следващото заседание вече ще може и с превода да го видим.

Но това е към срещата за 5 април 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Цанева.
Уважаеми  колеги,  разпределила  съм  го  на  докладчиците, 

които  определих  да  докладват  тези  преписки,  свързани  с 
Европейската мрежа за изборно сътрудничество, но също така и до 
госпожа Ганчева и госпожа Матева като лица, които са определени 
от  страна  на  Централната  избирателна  комисия  да  участват  в 
подготовката на национално такова киберобучение.

Колеги, виждате, че преписка № ЦИК-07-6-18 е изпратена до 
почти  всички  компетентни  органи,  поради  което  не  предлагам 
нейното препращане.

Уважаеми колеги, другите преписки, които преповтарят това 
съдържание, но са от различни адресанти, съдържат линкове, като аз 
съм помолила тези линкове също да бъдат преведени, за да можем 
ние да се запознаем и подготвим с информацията.

Благодаря.
Продължаваме със следващ докладчик –  господин Райков.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. № 07-6-17 от 05.03.2019 г. 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали се намира грамата 
от заседанието, което се проведе на Европейската мрежа. Можете да 
се запознаете с него от моята папка. То също е препратено за всички 
за уточнение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
господин  Райков,  седем  страници  е.  Предполагам,  че  сте  го 
погледнали. Има ли нещо, което касае България?

МАРТИН  РАЙКОВ:  Това  е  резюмето  от  срещата. 
Единственото ми притеснение – сега го погледнах, тъй като преди 
малко ми беше дадено – във въпроса дали България се е свързвала с 
Facebook и Google, ние го казахме. Но тук в грамата е представено 
все едно сега го правим. То е некоректно, защото ние реално сме 
работили. Те питаха в контекста като избирателен орган дали някога 
сме работили с тях. Това държа да подчертая. Може би някак трябва 
да го оправим. Не съм отговарял, защото нямам мандат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  това  е  некоректна  информация,  която  се  предоставя  на 
всички държави-членки на Европейския съюз.

Уважаеми  колеги,  по  тази  преписка  очаквам  от   господин 
Райков  едно  писмо,  което  да  изпратим  до  националните  органи-
адресати на преписка с вх. № ЦИК-07-6-17.

Господин Райков, моля продължете с другите си доклади.
МАРТИН  РАЙКОВ:  Докладвам  вх.  №  ЦИК-00-273  от 

01.03.2019  г.  е  постъпила  оферта  за  предоставяне  на  експертна 
помощ  за  оценка  на  предложените  технически  спецификации  за 
машини  за  машинно  гласуване  от  „Информационно  обслужване“ 
АД.

Предлагам да  одобрим с протоколно решение офертата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

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

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

Предложението се приема.
Моля, продължете,  господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Преди малко пристигна преписка с вх. 

№ 00-6-7/8 от 05.03.2019 г. Това е въпрос от Весела Пашева. Не знам 
дали е качен в моята папка. Ако искате, отворете папката на Таня 
Цанева, за да се запознаем и като одобрим офертата.. За момента го 
докладвам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  във  връзка  с  току-що  направения  доклад  от   господин 
Райков,  ми позволете  да  ви докладвам,  че  във  вътрешната  мрежа 
отвъд отделните папки, са публикувани протоколите от двете срещи 
с нашите два технически екипа, проведени на 27 февруари 2019 г. 
Колеги, те ви бяха изпратени по електронна поща.

Докладвам го за сведение.
На  второ  място,  колеги,  и  във  връзка  с  подготвената 

обществена поръчка ви предлагам да изпратим писмо до Агенцията 
за  обществените  поръчки  за  подпомагане  относно  вида  на 
обществената поръчка и други въпроси, свързани с тази обществена 
поръчка за машинно гласуване.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев, 

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

Предложението се приема.
Благодаря. Господин Райков, имате ли други доклади? 
МАРТИН РАЙКОВ: Нямам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви.
Следващ докладчик е господин Пенев.
Упълномощавам г жа Мусорлиева да води  заседанието. 
ПРЕДС.  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Заповядайте,  господин 

Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви  писмо с вх. № 

ЦИК.06-3/5  от  28.02.2019  г.,  получено  по  електронната  поща  на 
Централната  избирателна  комисия  потвърждение,  както  и 
съобщение  за  резултатите  от  обработка  във  връзка  с  подадено 
искане  от  Николай Желязков  за  получаване на   удостоверение  за 
липса  на  задължения  на  ОК  Супертранс  АД,  която  фирма  беше 
определена  след  приключване  на  процедурата  за  обществена 
поръчка за предоставяне на услуги за безналично плащане с ваучери, 
тоест, таксиметрови услуги с безналично плащане чрез ваучери. Все 
още не е получено издаденото удостоверение. 

Все още не е получено издаденото удостоверение. Предстои в 
близките  дни  да  се  получи  информация  има  ли  или  няма 
задължения, което е условие за сключване на договора.

Докладвам  ви  също  вх.  №  ЦИК-06-3/6  от  28.02.2019  г., 
отново получено по електронната поща на Централната избирателна 
комисия, обработена заявка за проверка за съдимост със съответния 
регистрационен номер от Министерство на правосъдието във връзка 
с  необходимостта  да  се  извърши  справка  дали  представляващият 
фирмата, определена за сключване на този договор за таксиметрови 
услуги,  е  осъждан.  Издадено  е  удостоверение  за  съдимост  със 
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съответния  номер,  което  е  получено  в  Централната  избирателна 
комисия и от което се установява, че лицето не е осъждано.

Пак във връзка, колеги, с тази обществена поръчка предлагам 
да  вземем решение,  както  сме правили и  в  предходни случаи,  да 
продължим да ползваме таксиметровите услуги, предоставени ни от 
ОК  Супертранс  чрез  ваучери  за  периода  до  сключване  на  новия 
договор, като за тези разходи ще бъдат издадени фактури само за 
периода от изтичане на предходния до сключване на новия договор, 
които  впоследствие  ще  бъдат  представени  в  Централната 
избирателна комисия.

ПРЕДС. МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, има ли 
мнения, въпроси?

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

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева); против – няма.

Предложението се приема.
Доколкото  виждам,  по  дневен  ред,  уважаема  госпожо 

Грозева, Вие сте и госпожа Сидерова след това.
Заповядайте, госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № НР-06-4 от 28.02.2019 г. То е подписано от кмета на община 
Ихтиман,  с  което  приложено  ни  изпраща  заповед  №  139  от 
05.02.2019 г., както и протокол за отваряне на помещение, в което се 
съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  националния 
референдум на 27 януари 2013 г. Това е съгласно разпоредбите на 
т. 21 от наше Решение № 4387-НС от 02.03.2017 г.

Докладвам ви го за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Благодаря и на  госпожа Мусорлиева.
Продължаваме  със  следващ  докладчик  в  зала  –  госпожа 

Сидерова. Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

преписка  с  вх.  №  ЦИК-07-188/3  от  05.03.2019  г.  Пристигнал  е 
дневният ред и материалите за Изпълнителния съвет на АСЕЕЕО, 
който ще се състои на 7 март тази година. Знаете, с госпожа Грозева 
сме  определени.  Дневният  ред  включва  приемане  на  отчет  за 
дейността през 2018 г., изпълнение на стратегическия план, почетно 
членство на господин Михайлов Ухендолски, бившият председател 
на  Централната  избирателна  комисия  на  Украйна  и  последваща 
дейност по тезите на ежегодната конференция. Точка 6. Подготовка 
на ежегодната конференция на 17 – 19 септември 2019 в Любляна, 
Словения. Приемане на дневен ред на конференцията и практически 
детайли.  Има отчет  за  събрания  членски  внос.  Има отчет  за  това 
какви  избори  са  проведени,  а  също  така  какви  мероприятия  са 
проведени от всичките страни-членки на Асоциацията.

Аз обаче  ще ви обърна  внимание  на  поставения  въпрос за 
бъдещата  дейност  на  Асоциацията.  Предлага  се  в  следващи 
заседания с една периодичност от 5 до 7 години, да се повдигат и 
разглеждат  като  главни теми или като  подтеми вече  разглеждани 
въпроси  на  някои  други,  предшестващи  конференции  с  оглед 
динамиката на развитието на нормите за произвеждане на избори. 
Естествено, не само у нас, а и в другите държави,които са членове на 
тази  организация.  Дава  се  пример,  например,  с  темата,  която  е 
обсъждана  2009  г.  Съдебната  защита  на  избирателното  право  и 
други такива теми. Предлага са на някои от годишните конференции 
да има основна тема и подтема или няколко подтеми, които да се 
разливат в отделните блокове и панели.
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Предлагам от името на България да изразим съгласие с така 
подложения подход за бъдещата дейност на организацията.

Това е, защото всъщност това е, по което ние свободно ще 
трябва  да  имаме  мнения.  Иначе  другите  въпроси  са  нормални  – 
гласуваме  отчета,  гласуваме  бюджета,  отчета  за  изпълнение  на 
бюджета за  тази  година.  За тази година още никой не е внесъл 
членски внос,  но ползвам случая да  подсетя,  че ние трябва да се 
отчетем.

Отчетено е, че през 2017 г., когато беше у нас конференцията, 
ние  сме  поели  изцяло  издръжката  на  конференцията  и  на 
заседанието на Изпълнителното бюро. 

Това ми направи впечатление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, аз ще подложа на гласуване принципната 

позиция, която да изразят нашите представители.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо  Арнаудов, Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мартин 
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.
Моля, продължете докладите си,  госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам 

писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-272  от  0103.2019  г.  Изпратено  ни  е  по 
електронната поща становище от ПП Партия на зелените относно 
обсъжданите в Народното събрание промени на Изборния кодекс. 
Предлагам го за сведение и запознаване, доколкото ние не можем да 
влияем на този процес, тъй като нямаме законодателни права.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Сидерова. Това бяха вашите доклади. 

Колеги, продължаваме със следващ докладчик в зала. Това е 
госпожа Солакова. Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  постъпи 
докладната  записка  във  връзка  със  средносрочната  бюджетна 
прогноза  за  периода  2020  –  2022  г.  с  вх.  №  ЦИК-09-44  от 
05.03.2019 г.  Виждате,  че  бюджетната  прогноза  е  изготвена  в 
съответствие  с  указанията  на Министерство  на финансите и РМС 
№ 52/2019 г.

Съгласно  това  решение  информацията  се  изпраща  по 
електронен  път  с  квалифициран  електронен  подпис,  а  на  хартиен 
носител  се  изпраща  единствено  и  само  декларацията  или 
потвърждението,  че  документите,  изпратени  в  електронен  вид,  са 
изпратени от упълномощено лице. 

Обръщам  вниманието  ви  към  обяснителната  записка  към 
Приложение № 1 – Прогноза за ангажименти за разходи и за нови 
задължения,  като  в  първата  част  това  са  наличните  поети 
ангажименти към 01.01.2019 г. На следващо място са представени 
прогнозите за новите ангажименти за разходи през 2019 г. Всички те 
са съобразени с бюджета на Централната избирателна комисия по 
Закона за държавния бюджет за годината.

През 2020 г. т. 3 посочва основни ангажименти, които могат 
да бъдат реализирани през 2020 г. 

В  тази  връзка,  както  и  главният  счетоводител  обърна 
внимание, разчетите са индикативни, те могат да бъдат променени в 
рамките на бюджетната прогноза,  като последно през септември с 
проекта  на  бюджет  заедно  с  разходните  тавани  за  тригодишния 
следващ период.

В „Забележка“ се обръща внимание, че съгласно действащото 
към  момента  законодателство  Централната  избирателна  комисия 
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трябва да осигури 12 500 машини за гласуване. В тази връзка при 
съответна  промяна  в  законодателството  конкретните  размети  ще 
бъдат предоставени на вниманието на Министерство на финансите, 
за да бъдат предвидени по съответния ред в бюджета на Централната 
избирателна комисия необходимите средства, а при необходимост да 
бъдат запланувани в рамките на бюджетната процедура за следващ 
период. 

Тук  в  тази  част  нямаме  отразяване  за  дистанционното 
електронно гласуване, може би следва да отразим и това с оглед и на 
факта,  че  в  момента  тече  процедура  по  изменение  в  Изборния 
кодекс, не можем да бъдем по-категорични и по-конкретни в тази 
част. Следва само да обърнем внимание.

В  Приложение  №  3  са  посочени  –  това  е  във  връзка  с 
бюджетната  програма,  която  трябва  да  изготви  Централната 
избирателна комисия и в Приложение № 3 са посочени мисията на 
Централната  избирателна  комисия,  организационното  развитие  и 
капацитет,  области  на  политики,  тоест,  функционални  области, 
оперативни и стратегически цели и разпределение по съответните 
показатели.  В  мисията  достатъчно  коректно  –  след  разговори  с 
председателя  на  Централната  избирателна  комисия  –  е  отразено. 
Може би ще се направи съответната редакция с оглед на разделянето 
на мисията като организиране и произвеждане на законосъобразни, 
честни и свободни избори и национални референдуми, а отделно от 
това – осигуряване и гарантиране на правото на всеки избирател да 
упражнява правото си на глас.

И в частта „Стратегически цели“ с оглед на организиране и 
произвеждане на отделните видове избори със съответната редакция 
на  позиция  2  предлагам  да  добавим  при  изборите  за  общински 
съветници и за кметове съответните нови частични избори, които не 
са съвсем малко на брой. 
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Колеги,  аз  ви  уведомявам  –  това,  което  и  главният 
счетоводител е отразил в докладната записка – че на Министерство 
на финансите така изготвената бюджетна прогноза е изпратена по 
електронен  път  и  е  поискано  становището  на  Министерство  на 
финансите. До този момент няма получени забележки. 

Предлагам да одобрим изпращането на декларацията, както и 
по  електронен  път  с  квалифициран  подпис  на  предложението  за 
бюджетна прогноза.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  и  във  връзка  с  бюджетната  прогноза  единственото 

допълнение, което и аз бих искала да направя, е в „Организационно 
развитие и Капацитет“, изречение второ да се допълни, че ЦИК се 
подпомага  от  администрация,  защото  когато  говорим  за 
организационно  развитие  и  капацитет,  нямаме  предвид  само  и 
единствено  членовете  на  комисията,  но  и  необходимостта  от 
наличие на капацитет в подпомагащата администрация. 

Уважаеми колеги, с това подлагам на гласуване направеното 
предложение ведно с  допълването  по отношение на електронното 
гласуване, промените в мисията и допълнението в организационното 
развитие и капацитет.

Моля, гласувайте.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  
Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,); 
против – 1 (Ивайло Ивков).

Предложението се приема. 
Моля, продължете с докладите си,  госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-43 от 05.03.2019 г. относно изработване на 
плакети. Има представени предложения-оферти, които са получени 
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от две фирми, като са посочени съответно и стойностите. Виждате, 
че плакет в албум, който представлява гравирана плочка в плюшена 
кутия, цената е 42 лв. с ДДС, а кристалният пакет, който има и по-
дълъг срок на изработка, е с 82,80 лв. с ДДС.

Приложени  са  така  получените  оферти  със  стойности  и 
снимки  на  макетите.  Ако  нямате  възможност  в  момента  да 
определим съответно кой макет да избере Централната избирателна 
комисия, можем да отложим за по-нататък в днешното заседание .

Обръщам  ви  внимание  в  настолните  плакети  на  стр.  31  в 
приложенията  за  35  лв.  без  ДДС  има  налични  41  броя,  като  за 
Централната избирателна комисия и за администрацията в момента 
могат  да  бъдат  поръчани,  включително  и  с  предложен  текст  за 
плакета  за  Централната  избирателна  комисия.  Като  пример:  за 
председателя  госпожа Ивилина Алексиева.  ЦИК с мандат 2014 – 
2019 г. 

За  администрацията  се  предлага  да  съдържа  надпис 
„Централната  избирателна  комисия  2014  –  2019  г.  И  при  двата 
макета в текста се предлага да се съдържа и логото на Централната 
избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, и според мен второто предложение – със 

17-те пакета  -  аз  предлагам да  отпадне мандатът.  Да бъде лого и 
Централната избирателна комисия.

Уважаеми колеги, първо ще подложа на гласуване текстовете.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева, Катя Иванова,  
Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева);  против  –  2  (Ивайло  Ивков,  Кристина  Цветославова 
Цанкова-Стефанова).
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Предложението се приема.
Има  думата  господин  Чаушев  по  отношение  уточнение  по 

логото. Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: По отношение на  логото  в  14,30 ч.  ще 

имаме среща на комисията за  последни уточнения за  внасяне  на 
евентуални детайли, които да се представят впоследствие на ЦИК.

Това е по отношение на логото. 
Подлежи  подписване,  прехвърляне,  отстъпване  на 

изключителните авторски права в полза на ЦИК, цел и съответната 
регистрация в агенцията за марките и пр., и пр..

Това по план, по моя представа,  разбира се,  ще стане горе 
долу в четвъртък, разбира се след одобрение на ЦИК с докладване и 
т.н. Това е просто аксиоматично. Така върви положението с логото.

Ние хубаво направихме плакети и пр. Добре, в такъв случай 
не  сме,  но  гласувахме  текстове,  доколкото  схванах.  Но  тези 
текстове, може би е добре, трябва а се види и формата на плакета. Аз 
не знам при определен тип форма дали ще има място, няма да има 
място и т.н. 

Тоест, да имаме и този нюанс, че при определен тип форма 
може би ще се наложат някои промени. 

Що се  касае  за  гравирането  на  формата,  ние можем и въз 
основа  на  предишен  сключен  договор,  може  да  използваме 
вариантите, които имаме за лого дори и без съгласието на автора, 
дори  е  без  прехвърлянето  на  изключителното  право.  Имаме  тази 
възможност с оглед сроковете. Но както прецени ЦИК. Въпросът е 
сега логото на този материален носител, който ще се прави – дали 
ще е цветно или гравирано. Това е нюанс, защото в едни материали 
може да бъде цветно, в други – не може.

Мисълта ми е, като изберем формата, май пак трябва да го 
обсъдим. Това е по същество, което исках да кажа по отношение на 
логото. Има и допълнителни нюанси само.
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По отношение на изработката аз вече казах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

господин Чаушев. 
Колеги,  ще се върнем на този доклад,  след като всички се 

запознаем с предложенията.
Госпожо Солакова, моля да продължите с докладите си.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам 

докладна  записка  от   госпожа  Манолова,  директор  на  Дирекция 
„Администрация“, постъпила с вх. № ЦИК-09-33/2 от 05.03.2019 г. в 
изпълнение  на  протоколно  решение  на  ЦИК  от  28.02.2019  г. 
Госпожа Манолова предлага с  госпожа Екатерина Благоева, главен 
специалист  и  госпожа  Ваня  Стоянова  –  главен  специалист  в 
Деловодството,  да  се  сключат  допълнителни  споразумения  за 
изпълнение  на  дейности,  които  са  извън  техните  длъжностни 
характеристики така, както са посочени в докладната записка.

Във връзка с работното обсъждане предлагам на този етап да 
приемем по принцип направеното предложение и да възложим да се 
изработи проект на допълнително споразумение за сключване между 
работодател  и  посочените  служители  в  администрацията  на 
Централната  избирателна  комисия  с  този  размер  така,  както  е 
предложен  в  докладната  записка,  като  допълнителните  дейности 
бъдат част от това допълнително споразумение като извършващи се 
при  същия работодател.  Да  бъдат  конкретизирани  с  оглед  на  по-
общите формулировки, които са дадени в докладната записка, за да 
става  ясно  в  кои  случаи  по  какъв  начин  и  как  се  осъществява 
дейността  –  преводи  от  английски  и  руски  език  и  на  съответния 
чужд  език,  като  предоставянето  на  изходяща  кореспонденция  до 
адресати,  предлагаме  да  отпаднат  като  функции,  възложени  с 
допълнителното споразумение.

Към  тази  докладна  записка  е  представен  и  проект  на 
допълнително  споразумение  в  изпълнение  на  нашето  решение  за 
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определяне  на  нов  размер  на  работната  заплата  на  финансов 
контрольор съгласно утвърденото щатно разписание от 28.02.2019 г.

Предлагам  ви  да  одобрим  този  проект  на  допълнително 
възнаграждение и във връзка с тази докладна записка да възложим 
на  директора  на  Дирекция  да  ни  представи  проект  на  щатно 
разписание, изменено на позиция директор с увеличение 200 лв. на 
възнаграждението…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  …и 
допълнително споразумение в тази посока.

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  всички  тези 
предложения.

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

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

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

Министерство на финансите с вх. № ЕП-04-1 от 05.03.2019 г.  във 
връзка с подготовката на план-сметката за разходите. Искат нашите 
прогнозни  разчети  за  разходите,  които  да  бъдат  представени  на 
вниманието на министъра на финансите до 12 март 2019 г. 

В папка „Покани“ има публикувани покани за семинари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Имате  ли  още 

доклади,  госпожо Солакова? Не, благодаря.
Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  господин 

Ивков.
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Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-

09-1  –  Постановление  за  частично  прекратяване  и  спиране  на 
наказателно  производство  от  прокурор  в  Районна  прокуратура  – 
Пловдив. Подлежи на обжалване в седемдневен срок.

Предложението  ми  е  да  не  го  обжалваме  и  да  остане  за 
сведение.

Накратко.  Касае  сигнал  за  едно  лице,  което  е  упражнило 
правото си на глас в местните избори през 2015 г., без да има такова. 
От Централната избирателна комисия е сигналът. Проведено е много 
детайлно  разследване,  постановлението  е  на  четири  страници. 
Разпитани са абсолютно всички членове на секционната избирателна 
комисия, също така и лицето,  което е заподозряно в извършване на 
това престъпление. Той е казал, че не си спомня дали е гласувал или 
не. Другите също не могат да възпроизведат точно. Извършени са 
две  съдебно-графологични  експертизи.  Първата  е  установила  по 
несъмнен начин, че подписът в избирателния списък не е положен от 
лицето.  А  втората  е  установила,  че  без  едно  лице  от  комисията 
всички други далеч не съвпадат и не може да се направи заключение 
дали те са положили или не са положили подписа. Тоест, от всички 
членове  на  комисията,  които  са  имали  достъп  до  избирателния 
списък,  е  бил  снет  материал  и  е  направена  втора  графологична 
експертиза,  изключително  детайлно  са  провели  разследването, 
вследствие  на  което,  предвид  фактическата  обстановка,  която  е 
установена, разследващият е постановил, че следва да се прекрати 
наказателното производството по отношение на лицето, чийто не е 
подписът в избирателния списък под двете линии

Установено  е,  че  е  налице  документно  престъпление,  а 
именно  съставяне  на  неистински  частен  документ,  което  е 
престъпление по чл. 309, ал. 1 от Наказателния кодекс.
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Същото  производство  обаче  е  спряно,  доколкото  едно  от 
лицата,  член  на  комисията,  на  което  явно  не  е  снет  материал,  се 
издирва и не може да бъде установено.

Така че аз считам, че Централната избирателна комисия няма 
повод  да  обжалва  в  дадения  й  седемдневен  срок.  Правилно  е 
постановлението според мен. По-скоро го докладвам за сведение и 
за  съжаление  –  още  един  случай,  в  който  доказано  има  подпис, 
неположен  от  лицето,  срещу  което  е.  Тоест,  имаме  неистински 
частен документ.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Защо частен?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Така го казват и аз също не знам дали е 

частен или официален. Но мисля, че въпросът не е от значение за 
Централната избирателна комисия. 

Дали документът е частен или е официален, аз не се наемам 
да твърдя. Така пише в постановлението. Твърди се, че не са налице 
достатъчно данни за  чл.  168,  дава  съображенията  и казва,  че  има 
данни съставен неистински частен документ – списък на гласувалите 
на  първи  тур  на  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  на 
25,10.2015 г. в еди-коя си избирателна секция. 

Така че правилно съм го цитирал. Считам, че въпросът е без 
значение по отношение на Централната избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям докладчика, че не бива 

да обжалваме, след като се е установило, че подписът не е на лицето. 
Трябва  да  се  направи  извод  при  назначаване  на  съставите  на 
комисиите,  да се направи апел към партиите по-сполучливо и по-
отговорни лица да подбират.

Но  много  ме  учудва  заключението  на  прокуратурата,  че 
избирателният списък е частен документ. Това ме плаши. Как може 
да е частен документ нещо, което е официален документ, създаден 
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въз основа на Изборния кодекс и с който се доказва упражняване на 
избирателни права?

Иначе по отношение на доклада нямам никакви възражения и 
го подкрепям.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
 Господин Ивков, имате ли други доклади?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз в момента не съм готов да се съглася 

или да споря с колегата Сидерова. Казах, че е без значение, защото 
тук  се  касае  за  неистински  документ.  Ще  има  наказателно 
производство. Това лице най-вероятно ще има защитник, който ще 
повдигне този въпрос. Затова казах, че не е важно по отношение на 
Централната избирателна комисия. 

Относно природата на избирателния списък в тази му част, в 
която де полагат подписите на лицата, аз не съм сигурен, за разлика 
от колегата Сидерова, и не съм толкова изумен, че това е официален 
документ, защото официален документ, доколкото по спомен мога 
да цитирам, е този, който е създаден от длъжностно лице в кръга на 
службата  му.  Тук  имаме  друга  хипотеза  –  подпис  на  лице  – 
гласоподавател. То нито го прави в кръга на службата си, нито…

Считам,  че  по-скоро  е  правилно  заключението  на 
прокуратурата. Но пак ви казвам, спорът е схоластичен и не касае 
ЦИК според мен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Този  път  няма  да  се  съглася  с 

колегата.  Документът  е  създаден  в  присъствие  на  служебно 
ангажирани  лица,  членове  на  секционни  избирателни  комисии, 
които са  длъжностни лица в това  си качество  съгласно Изборния 
кодекс и те са създали възможност да се положи този подпис, без да 
е подпис на лицето, което е отпечатано в избирателния списък.
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Затова следва много сериозно да се подходи към този въпрос, 
а  не  лековато.  Това  са  престъпления,  които  се  извършват  със 
съгласието  на  членове  на  секционни избирателни комисии.  Тук е 
доказано, че не е от членовете на секционната избирателна комисия, 
но в тяхно присъствие,  без да е  самото лице,  е  положило подпис 
срещу  неговото  име,  което  си  е  престъпление.  Документът  е  с 
невярно съдържание и е официален.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  мисля,  че  не  е  необходимо  повече  да 

разсъждаваме  върху  характера  на  документа.  Благодаря  за 
изказаните мнения. Всички се обединяваме, че остава за сведение.

Имате  ли  други  доклади,  господин  Ивков?  Нямате  други 
доклади.

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо 
Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви писмо с вх. 
№ ЕП-00-8/6 от 05.03.2019 г. То е от господин Горанов, ръководител 
ИКТ,  отдел  „Уебтехнологии“  като  член  на  техническия  екип  във 
връзка  със  сключения  между  нас  договор  по  повод  криптирания 
обмен,  като се сочи в писмото,  че  на 3 и 4 март са публикувани 
публични  ключове  от  Литва  и  Чехия.  В  изпълнение  на  договора 
ключовете са заредени в изградената виртуална среда. Към момента 
са получени ключове на 19 държави-членки. Липсват ключовете на 
така посочените съгласно писмото държави-членки. 

Предлагам  го  за  сведение,  запознаване  и  взимане  на 
становища във връзка с изпълнението на договора. Предлагам го за 
приобщаване  в  папката  по  договора,  която  определихме  да  бъде 
водена в деловодството.

Докладвам писмо с вх. № ЦИК-07-114-136 от 05.03.2019 г., 
като  това  все  още  няма  превод,  но  от  Европейската  комисия  ни 
благодарят за доклада във връзка с тестовата кампания.
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Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ  докладчик  е  госпожа  Нейкова.  Заповядайте, 

госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ ЕП-22-5 от 21.02.2019 г. Това е запитване от  господин Христо 
Симеонов,  постъпило  по  електронната  поща  на  Централната 
избирателна комисия. Поставени са няколко въпроса, свързани със 
създаването  на  инициативен  комитет  за  издигане  на  независим 
кандидат  за  член  на  Европейския  парламент  и  събирането  на 
подписка. 

Подготвила съм проект на отговор с № 13622, в който съм 
отговорила много кратичко на всеки един от поставените въпроси.

Първият въпрос: дали е допустимо създаване на инициативен 
комитет преди насрочване на изборите. Считам, че такъв може да се 
учреди  след  насрочване  на  изборите  с  указ  на  президента  и 
определяне  на  дата  за  тяхното  произвеждане.  Макар  че  всички 
предполагаме кога ще е това, все още формално те не са насрочени.

На въпроса: какво трябва да съдържа протоколът за създаване 
на инициативния комитет. Да се спазват изискванията на Изборния 
кодекс и че с образците на изборни книжа може да се запознае на 
нашата страница,  когато бъдат  публикувани.  Тук предлагам да се 
добави едно изречение, че правилата за образуване и регистрация на 
инициативен комитет се съдържат в разпоредбите на чл. 151 – 155 от 
Изборния кодекс.

Следващите два въпроса също са свързани с това по какъв 
начин  може  да  се  води  кампания  за  издигане  на  независими 
кандидати,  дали  може  да  се  ползва  Приложение  №  70.  Това  е 
формулярът за подписката. Но всъщност Приложение № 70 не може 
да  се  ползва  в  тези  избори,  защото  то  е  утвърдено  за  изборите, 
произведени в 2014 г.
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Общо взето, в този смисъл са отговорите.
Така че ви предлагам да ги подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 

госпожо Нейкова.
Уважаеми  колеги,  ще  помоля  господин  Баханов  да  отчете 

резултата. Колеги, подлагам на гласуване така предложения отговор.
Моля, гласувайте.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Предложението се приема.
Приключихте  с  Вашите  доклади,  госпожо  Нейкова? 

Благодаря.
Следващ докладчик е  госпожа Матева. Заповядайте, госпожо 

Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря  Ви,  госпожо  председател. 

Колеги,  докладвам  ви  докладна  записка  с  вх.  №  ЦИК-09-41  от 
05.03.2019 г. от директора на Дирекция „Администрация“ госпожа 
Манолова.  Тя  е  относно  приемане  на  извършената  работа  по 
граждански договор с госпожа Стефка Александрова.

Припомням  ви,  че  сключихме  договор  с  нея  във  връзка  с 
подпомагане  на  Централната  избирателна  комисия  по  дейности, 
свързани с протокол по повод домакинството ни и организирането и 
провеждането на Седмото заседание на Изпълнителното бюро на A-
WEB.  С  тази  докладна  госпожа  Манолова  ни  информира,  че 
Централната избирателна комисия следва с протоколно решение да 
приеме работата, за да може да бъде извършено плащането.
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Така че ви предлагам да подложите на гласуване приемане 
работата  на  госпожа  Стефка  Александрова  и  изплащане  на 
договореното по договор от 15.02.2019 г. възнаграждение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева.

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

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

Предложението се приема.
Уважаеми колеги, изчерпахме и тази точка от дневния ред.

Преминаваме към точка трета от дневния ред:
3. Разни. 
Позволете ми кратки доклади.
Във  връзка  с  гласувано  писмо  до  "Информационно 

обслужване" АД от предходното заседание относно съхранението на 
видеозаписите от заседанията на Централната избирателна комисия 
и съответните районни избирателни комисии се постави въпросът и 
за  оптимизиране  на  интернет-страницата  на  Централната 
избирателна комисия в частта „Централната избирателна комисия“ и 
в  частта  „Районни  избирателни  комисии“  и  евентуалната 
възможност част от излъчванията като видеоархив да бъдат свалени 
от страницата на Централната избирателна комисия с цел улесняване 
на достъпа.

Уважаеми колеги, в работен порядък обсъдихме, че следва да 
третираме  публикуваната  информация  на  интернет-страницата  ни, 
включително и тази, отнасяща се до видеозаписите, по начина, по 
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който  ние  третираме  документите  в  Централната  избирателна 
комисия, свързани с различните видове избори.

Ето  защо,  колеги,  ви  предлагам  отговор,  в  който  да 
потвърдим,  че  информацията,  свързана  с  видеозаписите  на 
заседанията на Централната избирателна комисия следва да остане 
публикувана на страницата на Централната избирателна комисия, а 
относно работата на районните избирателни комисии могат да бъдат 
свалени от страниците записите, свързани с произведените избори за 
членове на Европейски парламент през 2014 г. след произвеждане на 
изборите  за  членове  на  Европейски  парламент  от  Република 
България през 2019 г. и относно изборите за народни представители 
за  Народно  събрание  2014  г.  сега  с  оглед  на  факта,  че  бяха 
произведени такива избори и през 2017 г.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Предложението се приема.
Има  думата   госпожа  Солакова.  Заповядайте,  госпожо 

Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  пропуснала  съм  една 

докладна.  Тя  е  с  вх.  №  ЦИК-09-42  от  05.03.2019  г.  Госпожа 
Манолова предлага закупуване на два броя твърди дискове, които да 
бъдат предоставени на „Информационно обслужване“ АД във връзка 
с  нашето  решение  за  съхранение  в  архив  на  видеоизлъчванията, 
които към момента са на нашата интернет-страница. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Солакова.

Колеги,  подлагам  на  гласуване  направеното  от   госпожа 
Манолова предложение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 
Бойчо  Арнаудов, Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Катя  Иванова,  Камелия  
Нейкова,  Кристина  Цветославова  Цанкова-Стефанова,  Мартин 
Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Предложението се приема.
Благодаря.
Колеги,  моля  да  погледнем  плакетите  като  въпрос,  който 

остана.  Уважаеми  колеги,  тъй  като  сме  на  камера,  в  момента 
разсъждаваме  по предложени варианти,  като изчакваме „Връзки с 
обществеността“ да дойде да ни покаже макетите.

Уважаеми колеги,  докато  чакаме  и  втора  мостра,  която  да 
погледнем, докато се запознаваме с тях, пропуснах при текстовете, 
но мисля, че се подразбира. След като бъде написано името, все пак 
да бъде написана и позицията – председател, заместник-председател, 
секретар, член.

Мисля,  че  имаме  общото  разбиране  за  това.  Това  сме  го 
гласували.

Уважаеми  колеги,  след  обсъждане  мисля,  че  всички  се 
спряхме на варианта, който обсъждахме в началото, а именно първия 
вариант, който и първи беше видян от всички членове на комисията.

Затова,  колеги, подлагам на гласуване този вариант заедно, 
естествено, с надписите и с позициите.

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

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

Предложението се приема.
Благодаря.
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото редовно заседание в четвъртък, 7 март 

2019 г., от 10,30 ч.

(Закрито в 12,35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева


	П Р О Т О К О Л

