
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 717

  
На  12  март  2019  г. се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Румен Цачев

2. Доклад по конкурс за лого.
Докладва: Ерхан Чаушев

3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладва: Румен Цачев
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК.
Докладват: Румен Цачев, Ерхан Чаушев

5. Доклад по проект на вътрешни правила за обезличаване на 
лични данни.

Докладва: Камелия Нейкова
5а. Доклад относно машинното гласуване.

Докладва: Мартин Райков
5б. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и  административно-

наказателни преписки.
Докладва: Катя Иванова

6. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Йорданка Ганчева,
Росица Матева, Камелия Нейкова, Владимир Пенев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Катя Иванова



7. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
Докладва: Георги Баханов

8. Разни.
Докладват: Румяна Сидерова, Иванка Грозева

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

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Мария  Бойкинова, 
Цветозар Томов.

Заседанието  бе  открито  в  11,15  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  18  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

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

избирателна комисия. Докладчик – господин Цачев. 
2. Доклад по конкурс за лого. Докладчик – господин Чаушев.
3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. Докладчик – господин Цачев.
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. Докладчици: господин Цачев и господин Чаушев. 
5. Доклад по проект на вътрешни правила за обезличаване на 

лични данни. Докладчик – госпожа Нейкова. 
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6. Доклади  по  писма  с  докладчици:  господин  Андреев, 
госпожа  Ганчева,  госпожа  Матева,  госпожа  Нейкова,  господин 
Пенев, госпожа Сидерова, госпожа Солакова. 

7. Доклади  по  писма  на  прокуратури  и  МВР  с  докладчик 
господин Баханов. 

8. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения в 

така предложения дневен ред? Първи беше господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ:  Понеже  са  ми  няколко  преписки,  ако 

може да направим една отделна точка машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Записвам  ви, 

господин Райков. Това е нова точка 5а – Доклади относно машинно 
гласуване.

Втора беше госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Моля да ме включите в точка 6 – доклади 

по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

госпожо Цанева.
Трета беше госпожа Сидерова – заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Една нова точка или в точка „Разни” 

– Отчет за заседанието на Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО, който 
ще направим с госпожа Сидерова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 
Сидерова,  нека  да  бъде  в  точка  „Разни”.  Включих  ви  с  госпожа 
Грозева.

Колеги, имате ли други предложения? Подлагам на гласуване 
така предложения и допълнен дневен ред. Режим на гласуване.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Камелия  Нейкова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Румен  
Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева). 

Благодаря.
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Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 
бих искала да ви информирам, че служител от Комисията по правни 
въпроси  към  Народното  събрание  се  е  обадил  в  моя  кабинет. 
Правната  комисия  ни  кани в  сряда  от  14,30  ч.  в  зала  238  в  тази 
сграда  на  обсъждането  на  Закона  за  изменение  и  допълнение  на 
Изборния кодекс. Към настоящия момент за сведение и ви моля в 
края на заседанието да ме информирате, дали считате, че някой от 
комисията трябва да участва.

На второ място,  колеги,  бих искала да  ви информирам,  че 
днес  по  обективни  причини  отсъстват  господин  Томов,  госпожа 
Мусорлиева и ще закъснее госпожа Бойкинова,  която е  служебно 
ангажирана.

Преминаваме  към  точка  първа  –  Проект  на  решение  за 
промяна в състав на ОИК.

Точка 1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

предложение, постъпило в ЦИК с вх. № МИ-10-6/3 от 11 март 2019 
г.,  с  което  общинският  ръководител  на  партия  ГЕРБ предлага  за 
председател на Общинската избирателна комисия – Кнежа, да бъде 
назначена  Катя  Маринова  Влахова  на  мястото  на  освободената  с 
наше Решение № 512 от 3 април 2018 г. Беатриче Зашева.

Към предложението са приложени необходимите документи, 
а  именно  заверено  копие  от  пълномощно  в  полза  на  Валери 
Лачовски,  общински ръководител,  декларация  от  предложената  за 
председател на комисията, копие от дипломата за завършено висше 
образование, както и копие от удостоверение за идентичност на лице 
с различни имена.

Спазени са изискванията на закона.
Предвид изложеното предлагам да вземем решение, с което 

да назначим за председател на ОИК – Кнежа, област Плевен, Катя 
Маринова  Влахова,  както  и  да  бъде  издадено  удостоверение  на 
назначения председател.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, коментари? Не виждам.

Подлагам  на  гласуване  така  предложения  ни  проект  на 
решение.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин 
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5170-МИ/НР.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаема госпожо председател, току-що 

ми бяха разпределени преписки и моля да включите нова точка в 
дневния  ред  –  Доклади по дела,  жалби и  сигнали,  както и  да  ме 
включите в Доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, тъй като 
вече гласувахме дневния ред, сега формално трябва да гласуваме за 
нова точка в дневния ред. Предлагам това да бъде нова точка 5б – 
Доклади по дела, жалби и сигнали, с докладчик госпожа Иванова.

Колеги, гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева,  Йорданка Ганчева,   Катя Иванова, Кристина 
Стефанова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги,  преминаваме  към  точка  втора  от  дневния  ред. 

Заповядайте, господин Чаушев.

Точка 2. Доклад по конкурс за лого.
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  на  предишното 
заседание приехме проект за авторски договор, който беше изпратен 
на  нашия  изпълнител  госпожа  Вълнарова.  Изпълнителят  няма 
забележки по този договор. По силата на този договор след неговото 
подписване изключителното авторско право върху разработките на 
изпълнителя  се  отстъпват  в  полза  на  Централната  избирателна 
комисия безсрочно.

Предлагам да упълномощим председателя да подпише текста 
на договора, който беше гласуван на миналото заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева). 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Продължавам  доклада.  След  проведен 
разговор госпожа Вълнарова ще дойде утре да представи останалите 
документи, а именно разработката по отношение на използване на 
логото  в  различните  ситуации  и  варианти  и  съответно  утре  ще 
подпише и договора. Тоест надяваме се в четвъртък вече ще сме с 
пълните права да използваме това лого.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължаваме  с  точка  трета  от  дневния  ред  –  Доклади 

относно искания за отваряне на запечатани помещения. Заповядайте, 
господин Цачев.

Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 
помещения.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви  за 
сведение  вх.  №  МИ-14-1/2  от  11  март  2019  г.  Това  е  писмо  от 
Общинската  избирателна  комисия  –  Кнежа,  с  което  колегите  ни 
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уведомяват,  че  е  отпаднала  необходимостта  от  отваряне  на 
запечатано архивно помещение във връзка с наше Решение № 5167 
от 5 март 2019 г.

Към  писмото  е  приложено  и  решение  на  комисията  освен 
други документи, от което е видно, че комисията на свое заседание, 
проведено  на  7  март  2019  г.  е  прекратила  пълномощията  на 
общински  съветник,  както  е  и  обявила  следващия  кандидат  от 
листата за общински съветник. А нашето решение, което ние тогава 
приехме,  беше  именно за  отваряне  на  помещението  във  връзка  с 
изваждане  на  подредбата  на  Списък  А  и  Списък  Б  по  повод 
обявяване на следващия в листата кандидат.

Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Цачев.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред – Доклади 

относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. Първи 
докладчик е отново господин Цачев. Заповядайте, господин Цачев.

Точка  4.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане с 
вх. № МИ-27-20 от 8 март 2019 г. Това е искане за изплащане на 
възнаграждение на членовете на Общинската избирателна комисия – 
Кнежа, във връзка с проведено заседание на 7 март 2019 г. Преди 
малко по повод предходния доклад докладвах, че имат решение за 
обявяване на следващия в листата кандидат за общински съветник. 
На това заседание са присъствали 7 членове на комисията,  в това 
число  председател  и  секретар.  Прието  е  решение.  Приложени  са 
необходимите  документи.  Изготвена  е  справка.  Налице  е  и 
контролен лист.

Предлагам въз основа на наше Решение № 2901, откъдето е 
видно,  че  са  спазени  изискванията  за  изплащане  на 
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възнаграждението,  да  одобрим  изплащане  на  възнаграждения  на 
членовете на комисията за това проведено заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Стефанова, Метин Сюлейман, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.  Това  бяха  вашите  доклади,  господин  Цачев. 
следващ докладчик е господин Чаушев. Заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-19 от 5 
март  2019  г.  сме  получили  искане  от  Общинската  избирателна 
комисия – Кубрат, за изплащане на възнаграждение за проведени две 
заседания. Заседание на 17 януари 2019 г., на което са присъствали 
председател, заместник-председател, секретар и 5 членове, на което 
са разгледали уведомление от председателя на Общинския съвет за 
освобождаване  на  общински  съветник  поради  неявяване  без 
уважителна причина на пет заседания.  На това заседание са взели 
решение да поискат доказателства от този общински съветник.

Предлагам на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, 
т.  5  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната 
администрация да им се изплати възнаграждение.

На 23 януари са провели заседание, на което са присъствали 
председател,  заместник-председател,  секретар  и  7  членове.  След 
разглеждане  на  преписката  са  прекратили  правомощията  на 
общински съветник и са обявили следващия от съответната листа.

На основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс предлагам да се изплати 
възнаграждение и за това заседание. По преписката има контролен 
лист и счетоводна справка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направените предложения.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева). 

Благодаря.
Колеги,  с  това  изчерпихме точка четвърта  от  дневния ред. 

Преминаваме  към  точка  пета  –  Доклад  по  проект  на  вътрешни 
правила  за  обезличаване  на  лични  данни.  Докладчик  е  госпожа 
Нейкова.

Точка  5.  Доклад  по  проект  на  вътрешни  правила  за 
обезличаване на лични данни.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги, в моята папка е 
проектът  на  вътрешни  правила  за  заличаване,  съответно 
обезличаване на личните данни в публикуваните актове на интернет 
страницата на Централната избирателна комисия. Трябва да имаме 
такива правила. Те са изготвени основно от длъжностното лице по 
защита на личните данни госпожа Радославова. Бях помолила да ги 
качат  в  работния  вариант,  тоест  да  се  виждат  цветовете  със 
съответните корекции, но виждам, че е в PDF формат, но това не 
пречи.  За  пореден  път  се  докладват  тези  вътрешни  правила,  че 
трябва  да  ги  имаме.  Ако  имате  готовност  да  ги  приемем  сега  с 
направените корекции или да се запознаете с този финален вариант и 
ако някой има предложения, да ги изпрати на госпожа Радославова и 
на следващото заседание окончателно да бъдат приети.

Към  вътрешните  правила  има  формуляр  на  електронен 
регистър  на документите,  които са публикувани на страницата  на 
ЦИК с обезличени или заличени лични данни. В самите правила е 
ясно  кои  данни  се  заличават,  но  за  обезличаването,  което 
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представлява примерно имената да бъдат представени под формата 
на  инициали,  мисля,  че  трябва  да  има  още  малко  текст.  И  ви 
предлагам  този  електронен  регистър  да  съществува,  за  да  има 
проследимост   документите,  които  подлежат  на  публикуване  на 
интернет  страницата,  върху  тях  се  извършва  съответното 
обезличаване  на  лични  данни  и  кое  е  длъжностното  лице,  което 
извършва публикуването.

Представям ви и една информация във връзка с този проект 
кои  служители  от  администрацията  към  настоящия  момент  имат 
достъп  и  могат  да  публикуват  на  интернет  страницата  на  ЦИК 
различни документи. Лично аз не съм привърженик на това много 
служители  да  извършват  обезличаване  и  публикуване  на 
информация, която съдържа лични данни, но ми обясниха,  че към 
момента не може да се определят един или двама души, които да 
извършват  това  предвид  различния  характер  на  документите. 
Например документацията за обществени поръчки се публикува от 
юрисконсултите,  вие  виждате  кой  какво  публикува,  но  мисля,  че 
това може да бъде променено, ако Централната избирателна комисия 
реши.

(Обсъждане извън микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги,  подлагам  на  гласуване  така  предложените  ни  вътрешни 
правила.

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева); против – 1 (Йорданка Ганчева).

Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка пета от дневния 
ред.  Преминаваме към нова  точка 5а –  Доклад относно машинно 
гласуване. Заповядайте, господин Райков.
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Точка 5а. Доклад относно машинно гласуване.
МАРТИН РАЙКОВ: Благодаря. Започвам с едно писмо ЦИК-

00-280  от  11  март  2019  г.,  с  което  инициатива   „Инициатива 
Единение”  се  обръщат  с  призив  към  министър-председателя, 
председателя на Народното събрание за подпомагане български  тип 
МИР БГ 2.

Предлагам да направим контакт и да им предложим среща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, все  още не  сме  обявили  обществена  поръчка.  Ние  имаме 
традиция  всяка  една  фирма,  която  предлага  услуги  в  сферата  на 
ИКТ, било  дистанционно гласуване, било машинно гласуване, при 
проявено  желание  да  правим  среща  с  нея,  за  да  придобием 
информация за това какво се предлага на пазара. В този смисъл аз 
подкрепям предложението на господин Райков.

Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря.  Аз  само  ще  припомня  във 

връзка  с  доклада и предложението на колегата  Райков,  че на мой 
доклад  веднъж и  на  някой  от  другите  колеги  –  дали  на  колегата 
Райков  или  на  колегата  Чаушев  –  беше  писмо  от  господин 
Александър  Чобанов,  който  презентира  българска  машина  за 
гласуване,  също с предложение,  включително последно докладвах 
изпратено до председателя на Народното събрание с предложение да 
бъде показана машината, включително и до ЦИК. И ние тогава ги 
оставихме за сведение. Ако ще имаме този подход да се канят тези 
хора,  нека  да  бъде  равнопоставено,  тоест  да  поканим  и  този 
господин да презентира неговата машина за гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Напълно сте права, госпожо Матева.

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Точно в този момент аз съм категорично 

против да се който и да е от евентуалните юридически лица, а тук не 
става  въпрос  и  за  юридически  лица,  които  ще  се  състезават  в 
процедурата  по  обществени  поръчки,  която  предстои  ние  да 
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оповестим. Не виждам смисъл и считам за загуба на време точно в 
този момент,  когато ние изключително бързо трябва да завършим 
със  спецификацията,  да  изготвим  документацията,  да  изчакаме 
влизането в сила на Изборния кодекс в тази му част и да оповестим 
публично  състезание,  обществена  поръчка  за  произвеждане  на 
машини, да водим срещи физически и юридически лица, които ни 
обясняват  колко  добър  е  продуктът.  Ще  имат  възможност  да  се 
организират по съответния начин и в един състезателен процес да 
могат да наложат продукта си и да бъде избран.

Аз считам, че това в момента не е нито целесъобразно с оглед 
графика на Централната избирателна комисия, а също така би могло 
да се счита, че ще доведе и до неравнопоставеност на участниците в 
следващата поръчка. Така че аз съм против да бъде канен който и да 
е в момента извън процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Има 
две становища в Комисията, и двете имат резон.

Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Аз като докладчик продължавам да си 

държа на това,  което предлагам,  като се обединявам и с  колегата 
Матева да намерим писмото по преписката и да отправим покана за 
среща. В края на заседанието да изпратим писма до двете страни, 
които  предлагат  българска  машина,  да  ни  презентират  в  сряда  в 
удобен час, когато се разберем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Има 
ли други желаещи за изказване? Не виждам.

Колеги,  въпросът  ще  се  реши  с  гласуване.  Подлагам  на 
гласуване  направеното  предложение  да  изпратим  писма  за 
провеждане на среща с двете сдружения, които са се обърнали към 
нас.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували  16 членове на ЦИК:  за – 9 (Александър Андреев,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Мартин 
Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  
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Солакова,);  против – 7 (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил  
Христов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Таня  
Цанева).

Остава за сведение.
Моля,  продължете  със  следващия  ви  доклад,  господин 

Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: В отговор на наше писмо ЕП-00-14 от 28 

февруари 2019 г. сме получили писмо вх. № ЕП-00-16 от 11 март 
2019 г. на Държавната агенция „Електронно управление”. Поднасям 
ви го за сведение и запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Много  се  извинявам,  предлагам  да 
отговорим все пак с писмо, да не е съвсем за сведение, все пак акад. 
Стефан Воденичаров се е подписал отдолу.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
господин  Ивков,  нека  да  си  кажете  становището  по  вече 
приключилата преписка, след като приключим с новата докладвана 
преписка в момента от господин Райков.

Господин Райков, моля продължете.
МАРТИН РАЙКОВ: За корекция, в тази преписка, която ви 

докладвам,  Държавната  агенция  „Електронно  управление”  ни 
съобщава,  че  не  разполага  с  капацитет  за  сертифициране  и 
одитиране на устройства за машинно гласуване.

Предлагам  на  вашето  внимание  след  работните  срещи  от 
вчера  входираните  технически  спецификации  за  изработка  на 
машини  за  произвеждане  ма  машинно  гласуване от 
„Информационно  обслужване”,  Софийския  университет  и 
Техническия университет, които са с входящи номера: ЦИК-00-678-
13 от 11 март 2019 г.; вх. № ЦИК-00-678-12 от 11 март 2019 г.; вх. № 
ЦИК-00-282-1 от 11 март  2019 г., вх. № ЦИК-00-263-2 от 11 март 
2019 г.; приемно-предавателни протоколи с вх. № ЦИК-00-678-11 от 
11  март  2019  г.  Всички  са  качени  в  моята  папка  от  днешното 
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заседание. Както и приемно-предавателен протокол вх. № ЦИК-00-
678/10 от 11 март; вх. № ЦИК-00-678-11; вх. № ЦИК-00-282 от 11 
март 2019 г. Това са приемно-предавателните протоколи.

Предлагам като докладчик да одобрим възнагражденията на 
нашите  изпълнители,  както  сме  ги  възложили,  и  с  протоколно 
решение да изплатим това, което им дължим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги,  вчера се  проведоха и работните срещи,  бяха  представени 
продуктите.

Има ли други мнения и становища?
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  
Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Росица  
Матева,  Румяна  Сидерова,  Таня  Цанева);  против  –  1 (Ивайло 
Ивков).

Благодаря. С това ние приехме работата им и решихме да им 
платим. Може би трябва да ги уведомим.

МАРТИН РАЙКОВ: Предлагам също така да изпратим писма 
и коригираните от нашите изпълнители – Техническия университет, 
Софийския  университет  и  БАН  –  да  бъдат  препратени  към 
„Информационно  обслужване”  за  финално  коригиране  на  нашата 
техническа спецификация за обществена поръчка.

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

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  
Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мартин  Райков,  Росица  
Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева, Ивайло Ивков).

Господин  Ивков,  по  първата  преписка  на  господин  Райков 
имахте предложение.
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ИВАЙЛО  ИВКОВ: Да,  аз  предлагам  да  отговорим  с  едно 
писмо,  че  благодарим  за  писмото,  с  което  се  е  запознала 
Централната избирателна комисия и е взела протоколно решение да 
няма среща на този етап, но ги уведомяваме, че най-късно до края на 
месеца  Централната  избирателна  комисия  предстои  да  обяви 
обществена поръчка, където те ще имат възможност да предложат 
продукта  си  по  съответния  начин  и  съобразно  изискванията, 
заложени в документацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги,  чухте  предложението на господин  Ивков. Подлагам го на 
гласуване.

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румяна  Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Благодаря.  С  това  изчерпихме  точка  5а,  преминаваме  към 
точка  5б  от  дневния  ред  –  Доклади  по  жалби  и  сигнали. 
Заповядайте, госпожо Иванова.

Точка  5б.  Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 
административнонаказателни преписки.

КАТЯ  ИВАНОВА: Уважаеми  колеги, докладвам  ви 
постъпили в Централната избирателна комисия два броя съобщения, 
съответно с вх. № МИ—08-4 от 11 март и вх. № МИ-08-5 от 11 март 
2019  г. Това  са  съобщения,  изпратени  ни  от  Пловдивския 
административен  съд  по  двете  дела,  по  които  страна  беше 
Централната  избирателна  комисия,  а  именно  №  1108/2018  г. и 
1172/2018 г. Решенията на съда са качени в моя папка от днешна 
дата и всеки може да се запознае с тях в детайли.

Моето  предложение като  докладчик е  Централната 
избирателна  комисия  да  извърви  своя  път  докрай,  като  депозира 
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жалби срещу тези  две  решения в  частта,  в  която  съдът  е  уважил 
предявените  искове.  Решенията  са  абсолютно  идентични  като 
съдържание и като мотиви.

Аз бих искала само да ви зачета две неща, които привлякоха 
моето внимание и с които категорично не мога да се съглася. Едното 
е,  ако  не  знаете,  че  Централната  избирателна  комисия  определя 
бюджета на общинските избирателни комисии. А другото е: „Вярно, 
че  Общинската  избирателна  комисия  няма  характерния  статут  на 
учреждение или предприятие, не е юридическо лице за разлика от 
ЦИК,  която  като  първостепенен  разпоредител  с  бюджета  и 
назначаващ  членовете  на  ОИК  –  забележете!  –  следва  да 
възстановява  и  възникналите  непредвидени  разходи  (нямам 
представа какво трябва да означава това), респективно и да репарира 
вреди  от  актове или действия  на  йерархически  субординирания в 
крайна сметка орган, независимо че конкретният незаконосъобразен 
акт не е подлежал на контрол от нея по силата на Изборния кодекс.”

Тоест  на  практика  според  мен  има  и  едно  противоречие  в 
мотивите при изводите за непосредственост. Цитирам ви двете неща, 
които на пръв поглед привлякоха моето внимание. Има редица други 
подобни мотиви, с които аз не съм съгласна. В случай че Комисията 
се обедини около решение да бъдат атакувани тези съдебни актове 
пред Върховния административен съд в уважителната им част, аз ще 
подготвя  проект  на  жалби,  които  ще  внеса  за  обсъждане  в 
Комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, аз мисля, че това е единно становище на Комисията, няма 
противно, така че, госпожо Иванова, моля ви да подготвите проекти 
на жалби.

С това изчерпихме точка 5б, продължаваме с точка шеста – 
Доклади по писма. Първи докладчик е господин Андреев.

Точка 6. Доклади по писма.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 
на първо място за сведение вх. № ЦИК-00-265/1 от 7 март 2019 г. 
Това е във връзка с работната среща, която се провежда на 12 март 
от  Български  институт  за  правни  инициативи  като  партньор  в 
международен  проект  „Ефективна  борба  срещу  корупцията”,  по 
който,  доколкото  има  протоколно  решение  от  минало  заседание, 
участва  колегата  Бойкинова.  За  сведение,  защото  така  или  иначе 
днес е събитието.

В моята папка за днешно заседание ще видите два файла. Ще 
ви ги докладвам едновременно, тъй като се отнасят до един и същи 
случай, а именно вх. № ЧМИ-20-1 от 8 март 2019 г. и ЧМИ-15-1 от 8 
март 2019 г.

Първото писмо е постъпило по пощата от Мария Георгиева, 
кореспондент  на  Би  Ти  Ви  в  Хасково,  която  ни  уведомява,  че  е 
постъпил  сигнал  от  председателя  на  Общинската  избирателна 
комисия  –  Хасково,  Пламен  Лечев  във  връзка  с  това,  че  не  е 
осигурен  достъп  на  Общинската  избирателна  комисия  до 
помещението,  където  заседава  и  където  се  съхранява 
документацията  на  Общинската  избирателна  комисия.  И  моли  да 
разбере  дали  има  постъпил  такъв  сигнал  по  подобен  случай  в 
Централната  избирателна  комисия  и  дали  има  риск  за  данните, 
съхранявани в компютъра на ОИК – Хасково, за недобросъвестното 
им използване.

В тази връзка е и сигналът, който е постъпил в Централната 
избирателна  комисия  от  Пламен  Лечев  като  председател  на 
Общинската избирателна комисия – Хасково, който ни уведомява, че 
на  5  март  2019  г.  в  ОИК  –  Хасково,  е  получено  писмо  от 
председателя  на  Общински  съвет  –  Хасково,  във  връзка  с 
прекратяване пълномощията на общински съветник и назначаването 
на нов на негово място в листата. За организирането на заседанието 
са  отишли на  6  март  2019  г.  около  14  ч.  в  помещението,  където 
заседава ОИК, и се е оказало, че патронът е сменен и нямат достъп 
до  помещението на  Общинската  избирателна  комисия,  в  което се 
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съхранява  изключително  важна  и  конфиденциална  информация  и 
достъпът до него би следвало да имат единствено членовете на ОИК.

Те са подали сигнал и до прокуратурата в Хасково и МВР – 
Хасково,  с  цел  предприемане  на  незабавни  действия.  Молят  да 
изразим становище относно изложените факти и обстоятелства, като 
изпратим същото и до Окръжна прокуратура – Хасково, и Окръжна 
дирекция на МВР – Хасково.

По отношение на изпращането на самия сигнал до Окръжна 
прокуратура –  Хасково,  и  Окръжна дирекция  на  МВР – Хасково, 
считам, че не би следвало, тъй като вече са сигнализирани от страна 
на председателя на Общинската избирателна комисия и няма защо 
ние да го изпращаме. Но във връзка с изразяване на становище от 
страна на Централната избирателна комисия е необходимо все пак 
да имаме и яснота по отношение на действията, които са извършени 
от общинската администрация и от кмета, какво той е разпоредил.

Моето  предложение е  да  изпратим едно  писмо,  с  което  да 
поискаме  от  кмета  на  община  Хасково  да  ни  уведоми  за 
извършените действия, в присъствието на кои лица, да ни изпрати 
заповедта за назначаването на комисия, с която е осигурен достъпът 
до помещението, за да можем ние въз основа и на това да изразим 
нашето становище.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, коментари? Господин Ивков, заповядайте.

ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  не  можах  да  разбера  какво  точно 
предлага докладчикът – ние да не правим сигнал до прокуратурата, а 
да попитаме кмета ли какво е положението?

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Да  поискаме  от  кмета 
информация във връзка с това какво се е случило, тоест от другата 
страна  позицията,  която  е  на  общинската  администрация,  да  ни 
изпратят  документите във връзка  с  това как е  станала смяната на 
ключалката,  ако са преместени документи – защото се твърди,  че 
оттам е изнесена документацията и компютрите, тоест всички тези 
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обстоятелства,  след  което  да  се  произнесем  по  сигнала.  Ако  се 
произнасяме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре,  сега  разбрах.  Аз съм съгласен с 
докладчика,  че  трябва  да  дадем  възможност  за  становище  и  на 
другата  страна  и  да  проведем  собствено  разследване  по  случая. 
Сигналът  е  за  изключително  грубо  нарушение  правилата  на 
Изборния кодекс и изобщо на принципите,  заложени в  изборното 
право.  Ако  отговарят  на  истината  описаните  факти,  говорим  за 
недопустима изключително груба намеса в работата на орган, който 
произвежда  изборите.  И  то  се  сезира  от  длъжностно  лице,  което 
може би  има  пряк  интерес.  Може и  да  не  отговарят  на  истината 
описаните  факти.  Ние  според  мен  трябва  да  изискаме,  както  той 
каза, единствено бих допълнил да дадем срок за становището му.

Също така на свой ред, въпреки че е сезирана, да сезираме 
Окръжна  прокуратура  –  Хасково,  за  получения  сигнал,  като 
подчертаем,  че  сигналът  е  за  изключително грубо  и  недопустимо 
нарушение, като ги помолим да ни държат в течение с разследването 
по случая.

С две думи, да се допълни със срок становището на кмета и 
на свой ред ние също да сезираме прокуратурата с молба да бъдем 
държани  в  течение  с  предприетите  действия  и  резултатите  от 
проверката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Ивков. Само ви питам, бихте ли посочили срок?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам тридневен срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 

Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз считам, че при положение че 

председателят  на  Общинската  избирателна  комисия  е  сезирал 
Окръжна  прокуратура  –  Хасково,  и  МВР  –  Хасково,  тоест  са 
изложили данните, не е необходимо ние допълнително да го правим. 
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Още повече ние да поставяме на органите, които ще извършват тези 
действия, и срокове, в които те да ги извършат и да ни уведомят.

А по отношение на това кой осигурява помещенията, в които 
осъществяват дейността си общинските избирателни комисии, това е 
кметът и общината. тоест с оглед тези отношения ние нямаме как да 
поставим по такъв ребром начин въпроса, ние просто бихме могли 
да изискаме информацията. Защото представете си, че в рамките на 
тези действия, които са извършени, независимо че председателят не 
е  уведомен,  но  може  да  са  присъствали  членове  на  Общинската 
избирателна  комисия.  Тоест  да  е  имало  комисия,  която  да  е 
сформирана и това нещо да е извършено. Нека все пак да получим 
становището  от  другата  страна  и  след  това  вече  ние  да  се 
произнасяме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Господин Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз също съм против такива 
изказвания за груби нарушения и т.н., защото нищо не става ясно от 
писмото, което е написано. Общинските избирателни комисии извън 
периода, когато има избори, нямат помещение, те ползват някакво 
помещение от време на време да си правят заседанията, но това не 
означава,  че  общината  не  може  да  ползва  същото  помещение  за 
други  цели  и  да  си  смени  ключа.  Защото  практиката  е  такава: 
документите, които те имат и за които казват, че били много ценни и 
т.н.,  трябва  да  се  държат  в  желязна  каса,  която  трябва  да  бъде 
заключена и ключът да не е в кмета, а да си бъде в председателя. 
Ако те са наредени на една маса, заключили са стаята, няма нищо 
общо с нарушение.

От писмото, което е изпратено, не ми е ясно и затова смятам, 
че наистина би трябвало да искаме от кмета едно обяснение, той да 
каже и едва тогава да се правят такива по-остри изказвания за груби 
нарушения.  Още повече,  прав  е  господин  Андреев,  уведомили са 
прокуратурата,  да  направи  проверка  прокуратурата  и  да  прецени. 
Защото,  още веднъж ви казвам,  в никоя община няма определено 
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помещение  и  четири  години  това  помещение  стои  заключено  и 
когато  Общинската  избирателна  комисия  има  работа,  да  си  го 
отключва и да влиза. Имат право само на място за съхраняване на 
документите,  обикновено  това  е  някаква  каса,  в  която  се  държат 
дневници,  протоколи,  печати.  Тук  става  въпрос  само  за  това,  че 
сменили  ключа  на  вратата.  Ами  никой  не  е  казал,  че  това  е 
помещение на ОИК.

Затова предлагам наистина да се иска мнение от кмета, той да 
каже неговото мнение и тогава да се разсъждава по въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. 

Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз съм да се иска обяснение от кмета, 

но съм учудена от смяната на позицията в края на мандата ни. Ние 
винаги  сме  били  за  създаване  на  условия  на  общинските 
избирателни комисии. В началото на всеки мандат на общинските 
избирателни комисии се борим за това. Хасково не е от общините, 
които нямат сграден фонд, но това е друга тема. Не може да им се 
заключва  помещението.  Това  е  моето  мнение.  Нямат  право 
кметовете  на  общини  да  пречат  на  общинските  избирателни 
комисии. Това че там се намира документацията им, е факт не без 
значение,  това  е  много основен факт.  Ако имат  някакви  спорове, 
трябва да ги разрешават,  ако трябва,  ще съдейства  и Централната 
избирателна  комисия  (бъдещата),  кметът  не  е  господарят  на 
положението, след като веднъж това помещение е предоставено на 
комисията. А по закон кметът има задължение да осигури условия за 
работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 
господин Ивков.

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз, без да навлизам в подробности, за да 
уточним, ние нямаме големи разлики в позициите, колега Христов, с 
вас  и  с  колегата  Андреев.  Аз  казах,  че  сигналът  сочи  за  груби 
нарушения,  не  казвам,  че  са  извършени.  Ние  не  знаем  каква  е 
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фактологията.  Затова  съм  съгласен  и  с  Андреев,  че  трябва  да 
изискаме. Но тъй като се сочи за наистина недопустими действия, 
защото  съм  съгласен  и  със  Сидерова,  че  ако  е  факт  това,  то  е 
недопустимо  и  много  грубо  нарушение  на  Кодекса  и  на 
автономността на Общинската избирателна комисия. Да не говорим, 
че  вътре  се  съдържат  и  документи,  да  не  повтарям  нейните 
аргументи, с които също съм съгласен. Аз просто искам да изострим 
вниманието  и  да  дадем  срок,  за  да  не  отива  в  безкрая  това 
изследване, да дадем един нормален тридневен срок на кмета, за да 
видим неговото становище по случая, да опровергае фактите или да 
ги признае и да даде обяснение за тях или каквото иска да направи. 
За да може Централната избирателна комисия да си състави мнение 
по случая. А също така да помолим и прокуратурата.

Също така правя допълнение в предложението си, тъй като 
писмото ни е от кореспондент на Би Ти Ви, питат ни ние имаме ли 
сигнал,  да  кажем,  че  с  днешна  дата  е  получен  сигнал,  че  сме 
предприели своевременни действия и да изпратим копия от писмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Има 
ли други желаещи за изказване? Не виждам.

Колеги,  имаше  основно  предложение  на  докладчика  да  се 
изпрати  писмо  до  кмета  на  Хасково,  който  да  ни  уведоми  за 
извършените  действия.  Има  предложение  за  допълнение  на  това 
писмо, като на кмета се даде тридневен срок.

Съгласно  нашия  правилник,  колеги,  първо  подлагам  на 
гласуване допълнението към това писмо за тридневния срок.

Режим на гласуване.
Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  16 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина Стефанова,  Мартин Райков,  Росица Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  
против – 2 (Александър Андреев, Емануил Христов).
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Уважаеми колеги,  с  това  гласуване  беше приет  текстът  на 
писмото ведно с допълнението за даване на срок.

Второто  предложение  на  господин  Ивков  беше  и  ние  да 
сезираме  Окръжна  прокуратура  –  Хасково,  като  помолим  да  ни 
държат в течение.

Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували  18 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Таня Цанева);  против – 5 (Александър Андреев, Емануил Христов,  
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Севинч Солакова).

И третото предложение на господин Ивков е по отношение на 
информацията, която да изпратим по писмото от журналиста.

Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Приключихме с този докладчик. Продължаваме със следващ 
докладчик – госпожа Ганчева. Заповядайте.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  входящи 
номера ЕП-00-8-7 от 6 март и ЕП-00-8-8 от 11 март 2019 г. Това са 
писма, получени по електронната поща от господин Горанов, който 
е от техническия екип във връзка с изпълнението на нашия договор, 
относно  информация  за  получени  публични  криптоключове  от 
различни държави.  За  прилагане към папката по изпълнението на 
договора и за запознаване.

Колеги, докладвам преписки с входящи номера ЦИК-07-6-24 
от 7 март 2019 г., вх. № ЦИК-07-6-23 от 6 март 2019 г. и превод към 
вх. № ЦИК-07-6-23 от 8 март. Става въпрос за покана (мисля, че в 
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предходни  преписки  също  се  съдържаше  информация  за  тази 
покана), а именно за предстоящата среща на експертната група по 
изборни въпроси, която ще се проведе на 19 март 2019 г. от 9,30 до 
13 ч. Целта на срещата е да се обсъди криптографският инструмент, 
който  Комисията  осигурява  на  държавите  членки  във  връзка  с 
Директива  93/109.  Инструментът  и  процедурата  са  обсъдени  на 
предишни срещи и функционира от няколко месеца – се сочи.

Срещата  ще  даде  възможност  да  се  намерят  съвместни 
решения за евентуално възникнали процеси и за допълнителното му 
усъвършенстване.  Сочи  се,  че  до  13  март  трябва  да  се  изпрати 
експертът, който ще участва, като има и проект на дневен ред. Първа 
точка  е  приемане  на  дневния  ред,  втора  точка  е  информация  за 
среща  на  Европейската  мрежа  за  изборно  сътрудничество,  трета 
точка  –  дискусия  за  криптографския  инструмент  с  фокус  върху 
ранното  търсене  на  проблеми  при  реалния  обмен  по  време  на 
изборите за Европейски парламент, четвърта точка е обсъждане на 
внедряването на многоезичен формуляр за обмена на информация за 
кандидатите, пета точка – други теми, и шеста точка – приключване 
на срещата.

Сочи се,  че следващата среща на работната група ще бъде 
през 2019 г.

Освен това в преписката има информация, че срещата освен 
че  ще  даде  възможност  за  съвместни  решения  с  оглед 
усъвършенстване на процеса по криптирания обмен.

Ще се обсъди и опционалния многоезичен формуляр, който 
ще ни представят на сайта CIRCABC по-късно тази седмица.

Колеги, срокът за представяне на експерта е утре. Доколкото 
разбрах  от  нашите  обсъждания,  направени  в  работен  порядък,  с 
оглед  края  на  мандата  ние  няма  да  изпращаме  представител. 
Предлагам  да  възложим  на  госпожа  Тихолова  да  следи  за 
информацията  относно  многоезичния  формуляр.  На  работното 
обсъждане  беше  предложено  от  някой  колега  да  уведомим 
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Постоянното представителство на Република България, че няма да 
изпращаме представител. Не го правя като предложение. 

За  коректност  на  доклада,  обикновено  на  тези  срещи 
присъстваме,  припомням,  членове  на  Централната  избирателна 
комисия и експерта, който ни подпомага. Припомням ви във връзка с 
тази  преписка,  колеги,  че  ние  по  договора  успешно  направихме 
тестовата кампания, изпратихме си своите становища и доклади във 
връзка с криптирания обмен своевременно. На предходни заседания 
ви  докладвах,  че  те  са  стигнали  до  съответните  адресати. 
Припомням, че това са успешните резултати от тестовата кампания, 
както и нашето становище да се изисква единен граждански номер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, чухме доклада, има ли коментари? Заповядайте, 
госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Колеги,  аз  смятам,  че  така 
както  досега  са  присъствали  представители  на  Централната 
избирателна  комисия,  би  следвало  да  упълномощим  един 
представляващ ЦИК да присъства и на 19-ти в Брюксел, за да може 
да бъде в течение Комисията на случващото се в тази среща.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Имате ли конкретни предложения?

РОСИЦА МАТЕВА: Нямам конкретно предложение. Някой 
от тримата колеги, които са били командировани досега.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Един 
от  колегите  съм  аз,  аз  нямам  възможност.  Не  зная  дали  другите 
колеги имат възможност. Имате ли възможност, колеги? Не виждам 
колегите да имат възможност, госпожо Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Извинявайте,  госпожо  председател, 
какво значи да имат или да нямат възможност? Нали сме постоянно 
действащ  орган  и  би  следвало  като  се  реши  от  ЦИК  да  се 
командирова някой, той да отиде.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
командироването винаги включва и личното желание, както и други 
неща, които вършим. 

Мисля, че с тази преписка приключихме и тя е за сведение.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Някой е решил отвън, че не може да си 

изпълнява  задълженията.  Аз  мисля,  че  като  съм  направила 
предложение, трябва поне да се подложи на гласуване.

Колеги,  докладвам  ви  писмо  вх.  № МИ-15-31/1  от  7  март 
2019 г. Това е писмо от Общинската избирателна комисия – Враца, 
във  връзка  с  информация  за  насрочения  местен  референдум  във 
Враца за 14 април 2019 г. в кметство Мало Пещене, община Враца, 
област  Враца.  Припомням  ви,  че  това  писмо  от  Общинската 
избирателна комисия беше пристигнало по електронната поща и аз 
ви  го  докладвах  в  предходно  заседание  на  ЦИК.  И  във  връзка  с 
информацията в това писмо, а именно че през 2017 г. Централната 
избирателна  комисия  е  установила  предсрочно  прекратяване  на 
пълномощията на член на Общинската избирателна комисия. Както 
ви  припомних,  тогава  е  гласувано  и  изпратено  писмо  до 
упълномощен представител  на  коалиция  от  партии „България  без 
цензура”, които следва да направят предложение за кандидат за член 
на  Общинската  избирателна  комисия  на  мястото  на  члена  на 
комисията, на когото предсрочно са прекратени пълномощията. Това 
нещо се е случило м. юли 2017 г.,  до момента не беше изпратено 
такова предложение.

С ново писмо, което гласувахме в предходно заседание, сме 
изпратили до  госпожа Балабанова  както  на  електронната  й  поща, 
така и на адреса,  посочен като адрес на коалицията,  писма, но до 
момента все още нямаме отговор. Така че ви докладвам това писмо 
отново  за  сведение.  В  момента,  в  който постъпи предложение  от 
коалиция  от  партии  „България  без  цензура”,  ще  бъде  взето 
съответното решение.
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Моето лично мнение е, че Общинската избирателна комисия 
може да заседава и в намален, а именно 10-членен състав във връзка 
с организирането на местния референдум.

Пак  казвам,  това  е  оригиналното  пристигнало  по  пощата 
писмо  от  Общинската  избирателна  комисия,  а  със  същото 
съдържание пристигналото по електронната поща аз докладвах. И в 
тази връзка изпратихме отново писмо до коалицията от партии. 

Следващият ми доклад е вх. № ЦИК-07-43 от 8 март 2019 г. 
Това е писмо от Световната асоциация на органите за управление на 
избори и то е във връзка с избор на следващ Генерален секретар на 
A-WEB  и  номинирането  на  кандидати  за  следващ  Генерален 
секретар. Изпраща се копие от писмото, което е изпратено до всички 
членове  на  Световната  асоциация  на  органите  за  управление  на 
избори и от името на Секретариата им се припомня, че на Седмата 
среща  на  Изпълнителното  бюро  Генералният  секретар  господин 
Йонг-Хи Ким е подал оставка и на следващото заседание следва да 
бъде избран нов Генерален секретар. Номинациите на кандидати за 
Генерален  секретар,  които  следва  да  бъдат  подкрепени  от  поне 
двама членове на Изпълнителното бюро, трябва да се изпращат най-
късно до 31 май 2019 г. Ако има въпроси, следва да се свързваме със 
Секретариата на A-WEB. Цитиран е и относимият член от Устава на 
Световната  асоциация  на  органите  за  управление  на  избори,  а 
именно чл.  18,  в  който е  описано на  какви изисквания  следва да 
отговаря  кандидатът  за  Генерален  секретар  и  как  се  правят 
предложения, как се избира той.

Има  подадена  и  форма  за  попълване,  ако  издигаме 
кандидатура.  Аз  в  момента  ви  го  докладвам  за  сведение  и 
запознаване. Ако преценявате,  че следва да издигаме кандидатура, 
би следвало някой да го предложи или да върне на следващ доклад. 
В момента го докладвам на ЦИК за сведение и запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Матева. Аз ще имам една молба. Ако тази преписка няма 
причина да се върне в рамките на тази комисия, аз ще помоля копие 
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от  нея  да  бъде  предоставено  на  госпожа  Манолова,  защото 
следващата комисия може да реши да предприеме действия в тази 
посока.

Следващ докладчик – госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  Колеги,  в  моя папка ви 

докладвам писмо с вх. № ЕП-22-11 от 6 март 2019 г.,  преводът е 
пристигнал на  8 март.  Това е  писмо с искане за  предоставяне  на 
информация  във  връзка  с  изборите  за  Европейски  парламент  и 
проект,  свързан  с  европейските  избори  през  2019  г.  Писмото  е 
изпратено  от  Германия,  може  би  от  лице,  което  се  занимава  с 
изследване в тази област. Събират структурна информация за всички 
кандидати и партии, които ще участват в изборите в целия съюз и 
казват,  че  ще  ни  бъдат  благодарни  да  им  изпратим  официалния 
списък с кандидатите, които ще участват в изборите през м. май или 
пък да им дадем информация кога и къде се публикува официалният 
списък.

Колеги,  на този етап ние не можем да  предоставим такава 
информация.  Моето  предложение  е  да  отговорим  кратичко  на 
интернет  страницата  на  ЦИК,  когато  бъдат  регистрирани 
кандидатските листи, в ориентировъчен срок, могат да потърсят тази 
информация и да се сложи линк на страницата. Нищо повече.

Предлагам ви да изготвя отговор в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги? 

Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,  
Таня Цанева). 

Благодаря. Моля, продължете.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващият входящ номер е 

№ ЕП-22-9 от 5 март 2019 г. Докладвах ви го в предходно заседание 
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за  сведение.  Това  е  запитване  от  господин  Христо  Попов.  Три 
въпроса, свързани с предстоящите избори за Европейски парламент. 

В  моята  папка  във  вътрешната  мрежа  съм  ви  подготвила 
проект на отговор. Първият въпрос е може ли някой от избирателите 
да фигурира в повече от един  инициативен комитет за издигане на 
различни  независими  кандидати.  Отговорът  е  кратък  и  съгласно 
разпоредбата на чл. 151, ал. 4 от Изборния кодекс. Вторият въпрос е: 
„Достатъчно ли е след като някой от избирателите в списъка са лица 
в инициативния комитет, на мой колега вече са се подписали, но се 
оказва, че колегата се оттегля, да поемам кандидатската позиция и 
лицата от № 1 до 43 да дадат устното си съгласие да го заместя?”. 
Виждате отговора, че въобще не е предвидена такава възможност в 
нормативната  уредба  и  реда  за  подписката  къде  е  разписан.  И 
третият въпрос е  какви данни са необходими за  регистрацията на 
инициативния комитет. И с отговора го насочваме към разпоредбите 
на чл. 151 до 155, където целият раздел е посветен на регистрация на 
инициативните комитети.

И  отдолу,  изречението  „За  повече  информация  да  следят 
интернет страницата на ЦИК, секция „Европейски избори 2019”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги,  имате ли предложения за изменение и допълнение в така 
подготвения отговор?

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

Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева).

Благодаря.
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като  един  от 

поставените въпроси ми се струва, че ще представлява интерес и за 
други вероятни избиратели – става дума за това дали един избирател 
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може  да  участва  в  повече  от  един  инициативен  комитет,  моето 
предложение е отговорът по въпрос  № 1 да бъде качен в рубриката 
„Въпроси  и  отговори”  на  сайта  на  Централната  избирателна 
комисия.

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

Гласували  13 членове  на  ЦИК:  за  –  13 (Бойчо  Арнаудов,  
Владимир Пенев,  Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева).

Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  предлагам  по  въпрос  №  3  да  се 

допълни отговорът,  че правилата за  регистриране на инициативен 
комитет за издигане на кандидат се съдържа в чл. 151-155 и в чл. 367 
от  Изборния  кодекс,  който  касае  европейските  избори,  и  да 
допълним  правилата  и  изискванията.  Защото  едно  от  основните 
изисквания се съдържа в чл. 367, а не се съдържа в чл. 151-155.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Господин  Ивков,  по  въпрос  №  2  чл.  367  е  посочен.  Но  вие 
направихте  формално предложение,  така  че  аз  ще  го  подложа на 
гласуване.

Колеги,  подлагам на  гласуване  направеното  допълнение  от 
господин Ивков в току-що гласуваното писмо.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  7 (Владимир  Пенев,  
Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Катя  Иванова,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова,);  против – 5 (Ерхан Чаушев,  
Ивилина  Алексиева,  Камелия  Нейкова,  Росица  Матева,  Таня  
Цанева).

Следващ докладчик е господин Пенев. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  постъпило 

писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с 
вх. № ЦИК-07-1/6 от 5 март 2019 г., както и превода му, постъпил на 
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7  март  2019  г.  Това  е  писмо  от  Арти  Агарвал  във  връзка  с 
напомнянето за следващия брой на „Войс Интернешънъл”, темата на 
който  е  „Образоване  на  избирателите  за  информирано  и  етично 
гласуване”. Докладвам го за сведение.

Докладвам писмо, постъпило по електронната поща, с вх. № 
ЦИК-06-3/7 от 5 март 2019 г. Писмото е от старши инспектор по 
приходите в Териториалната дирекция на НАП – София, във връзка 
с  искането  за  издаване  на  удостоверение  за  липса  на  данъчни 
задължения  на  „Окей  Супер  транс”  АД,  която  беше  обявена  за 
изпълнител  по  обществената  поръчка  за  предоставяне  на 
таксиметрови услуги чрез безналично плащане.

Към писмото е  приложена подписана  с  електронен  подпис 
информация за наличието или липса на задължения по чл. 87, ал. 10 
от ДОПК. От това писмо се вижда, че дружеството има задължения. 
От  длъжностното  ни  лице  по  обществените  поръчки  Николай 
Желязков са предприети своевременно действия по комуникация с 
„Окей  Супер  транс”  АД  за  представяне  на  удостоверение  с 
конкретния размер на задълженията,  с оглед установяване дали са 
налице предпоставките да се приложи изключението по чл. 54, ал. 5 
от  Закона  за  обществените  поръчки,  според  което  в  случай  че 
задълженията за данъци или социални осигуровки са до 1 на сто от 
сумата  на  годишния  общ  оборот  за  последната  приключена 
финансова година, но не повече от 50 хил. лева, договор може да 
бъде сключен.

Докладвам преписката за сведение. Очаква се постъпването 
на  допълнителна  информация  с  оглед  предстоящо  сключване  на 
договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Пенев. Това беше вашият доклад.

Следващ докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА:  Искам да  ви докладвам не  само за 

сведение,  а  като  материал,  който  трябва  да  се  предаде  и  на 
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следващата  комисия,  резултатите  от  проведеното  заседание  на 
Изпълнителното бюро на АСЕЕЕО. 

На  Изпълнителното  бюро  на  АСЕЕЕО  присъстваха 
представители на Албания, Молдова, Полша, Хърватска, България и 
на Словения, която беше домакин. Не присъстваха представителите 
на Литва и Латвия, като ни беше казано, че на следващия ден щели 
да дойдат и да се срещнат с ръководството.

Дневният ред протече така както беше приет, така както ни 
беше  изпратен  и  ние  го  обсъдихме  преди  заминаването  на 
заседанието. Присъствахме от наша страна аз и госпожа Грозева.

Заседанието  се  водеше от  господин Душан Вучко,  който е 
ръководител  на  администрацията  на  Словенската  държавна 
избирателна  комисия.  От  комисията  на  Словения  присъстваха 
заместник-председателят Петър Глоба, който е съдия във Върховния 
съд  на  Словения,  и  членовете  на  комисията  Нина  Брум  и  Митя 
Шулигой, които са адвокати по професия.

Отчетът  беше  изнесен  в  резюме,  в  резюме  го  има  и  в 
докладната записка, която ние ви докладвахме преди заминаването. 
Това е отчетът за дейността на Изпълнителното бюро, няма някакви 
нови неща и особености в тази насока,  освен че се сложи акцент 
върху международния ден на изборите и ни беше докладвано, че от 
страна  на  Секретариата  са  направени  постъпки  да  бъде  утвърден 
като  международен  ден  на  ООН  за  изборите,  след  като  има 
международни дни за най-различни, понякога и абсурдни неща. И 
вече имало разбиране в тази посока и може би ще стане като факт. 
Това  е  новото  в  сравнение  с  докладната  от  5  март,  която 
докладвахме.

На следващо място, беше направен отчет за изпълнението на 
финансовия план,  тоест  за  неизпълнението от страна  на някои от 
държавите. Наблегна се, че следва да обърнем внимание, ако искаме 
да разширим своята дейност, за по-голяма финансова дисциплина. 
Разбира се, там бяха редовно отчетените държави. Беше направено в 
крайна  сметка  предложение  неотчетените  членове  да  бъдат 
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поканени  с  любезно  писмо  да  отчетат  членския  си  внос,  защото 
някои от тях доста години назад не са плащали. За Унгария се каза, 
че  има  проблеми  с  Орбан,  за  Русия  се  каза,  че  най-вероятно 
проблемът произтича от това, че миналата година президентката на 
Литва не ги допусна, включително и затова не внесоха средства. Но 
в  крайна  сметка  общото  решение  е  с  любезно  писмо  да  бъдат 
поканени.

Изразих становище, мисля, че госпожа Грозева ме подкрепи, 
че  не  бива да  се  бърза  с  изключване,  могат  да  се  предприемат в 
Устава  промени, които да гласят,  че примерно след едно или две 
неплащания  държавата  минава  в  режим  на  участник  със 
съвещателен глас и вече по-късно да отпада от организацията, тъй 
като, както се изразиха и главният секретар и другите колеги, целта е 
разширяване, а не стесняване на държавите членки в организацията.

Другият особен въпрос обаче в тази област е увеличение на 
членския  внос,  като  се  говори  за  около  20-25%,  а  в  числа  беше 
казано от 1800 евро на 2 хиляди евро.

Повечето присъстващи подкрепиха предложението.  Разбира 
се,  ние  и  представителят  на  Молдова  казахме,  че  при  нас 
финансовата дисциплина изисква да се реши от комисиите. Аз казах, 
че  ние  ще  предадем  на  Централната  избирателна  комисия  това 
предложение и най-вероятно следващата комисия поради сроковете, 
които текат, в края на мандата ще приеме решение по този въпрос в 
рамките  на  разумното  увеличение.  Повече  от  десет  години  не  е 
увеличаван  членският  внос.  Увеличението  на  членския  внос  се 
предвижда да е от 2021 г., това е предвидено предварително. Ние и 
Молдова казахме, че при нас вече са утвърдени прогнозните планове 
за 2020 г., но поначало това беше и предложението.

Това беше окончателното решение по въпроса с финансите.
Следваща  точка  беше  отчитане  на  стратегическия  план.  И 

както обсъждахме ние тук, някои от темите, които някога, преди пет-
десет  години  са  били  предмет  на  обсъждане,  отново  да  влязат  с 
оглед  изменението  на  законодателства,  промените,  които  са 
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настъпили  не  само  в  държавните  законодателства,  но  и  в 
европейското  законодателство,  за  повторно  обсъждане  или  по-
разширено обсъждане на част от тях.

Изразих  становището  на  Комисията,  което  съгласувахме 
предварително.

По  въпроса  за  стратегическия  план  към  края  на  май  се 
предвижда  Секретариатът  да  представи  разширения  и  обновен 
стратегически план на комисиите членки на АСЕЕЕО, за да може да 
бъде обсъден и те да си кажат своите становища.

Следващият въпрос, който беше разискван, беше въпросът за 
предстоящата годишна конференция и беше утвърден дневният ред 
на конференцията. Той е традиционен: отчет за работата, финансов 
отчет – това, което е всъщност работата на Изпълнителното бюро. В 
момента се подготвиха проектодокументите за тази конференция.

Като тема на конференцията колегите от Словения, които са 
домакини  тази  година  на  конференцията,  предложиха  да  бъде 
обсъждането  на  съдебната  защита  на  избирателното  право  на 
гражданите  като  тема,  която според  тях има няколко аспекта  и  е 
особено  съществена  в  интерес  на  избирателите  и  на  държавите, 
които членуват в АСЕЕЕО.

Беше възприета тази обща тема с единодушие от членовете.
Следващата  точка  е,  че  тази  година  изтича  тригодишният 

период,  за  който  е  било  избрано  Изпълнителното  бюро,  и 
избирателните  комисии,  които  членуват  в  АСЕЕЕО,  трябва  да 
вземат за  себе  си решение ще продължат ли да имат желание да 
участват  в  работата  на  Изпълнителното  бюро,  като  трябва  да 
отговорят на  АСЕЕЕО освен дали искат да продължат да участват в 
работата  на  Изпълнителното  бюро  и  кое  ще  е  лицето,  което  ще 
представлява Централната избирателна комисия в Изпълнителното 
бюро съгласно промените в Устава, които вече бяха приети предния 
път  във  Вилнюс.  Но  тук  се  смотолеви,  според  мен  точно  се 
смотолеви, защото и от превода вървеше така, въпросът че член на 
Изпълнителното бюро може да бъдат и физически лица, персонално 
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да участват, без да се подчертае, че те имат само съвещателен глас. 
Това е текст в Устава, който се гласува. Вие знаете, ние обсъждахме 
промените  на  Устава  на  АСЕЕЕО  и  мисля,  че  беше  приет  във 
Вилнюс.

Друго,  което  ще  предстои,  това  е  изпращане  на 
съпътстващите теми, които ще бъдат към главната тема – съдебната 
защита  на  избирателните  права  на  гражданите,  които  ще  бъдат 
утвърдени от Секретариата като възможни теми и ще се предложат 
също на комисиите членки, за да се спрем на някои от тях. Изрази се 
становище, както и при обсъждането тук при нас, че не бива да се 
увеличава  броят  на  съпътстващите  теми,  а  трябва  да  се  отдели 
внимание на главната тема и да са по-малък брой съпътстващи теми, 
като се предложи една от тези теми да е информация на държавите, в 
които са проведени избори за членове на Европейския парламент за 
преминалите  избори.  При  това,  беше  подчертано,  че  в  случай  на 
желание на държавата.

Следващ  въпрос  от  дневния  ред  –  всички  единодушно 
утвърдихме  предложението,  което  вече  да  бъде  предложено  на 
Генералната  асамблея,  бившият  председател  на  Избирателната 
комисия на Украйна, Михайло Хендовски да стане почетен член на 
асоциацията.  Това предложение на  Изпълнителното бюро да  бъде 
утвърдено от Генералната асамблея. Подчертана беше дейността и 
приносът  на  господин  Михайло  Хендовски  и  тежките  условия  в 
страната,  в  която  работи,  и  натискът,  под  който  се  намира 
избирателната комисия там.

Разисквано беше, че 29-тата конференция за 2020 г. ще бъде 
предложено да се проведе в Хърватска. Темите за тази конференция 
също ще  бъдат  изпратени  от  Секретариата,  за  да  могат  да  бъдат 
съгласувани.

Като цяло – това. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 

Госпожа Грозева счита, че докладът е пълен.
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Само да попитам поставиха ли срок за заявка дали комисиите 
имат интерес?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не съм си записала, но като че ли в 
разискванията вървеше около месец – не месец от сега, а от когато 
се получат съобщенията. Аз ще напиша това и писмено, за да остане 
и в писмен вид за следващата комисия, а не да четат само протокола.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожа Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Само да допълня, че помолихме да ни 
бъде изпратена проформа фактура, за да издължим за тази година 
членския внос на ЦИК България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви една докладна 

записка за одобрение на разход, вх. № ЦИК-09-31 от 6 март. То е във 
връзка  с  извършени  дейности  по  протоколно  решение на 
Централната избирателна комисия по счетоводен продукт „Ажур” в 
счетоводството.  Услугата  е  приета,  извършени  са  консултантски 
услуги,  годишно  приключване,  въпроси,  свързани  с  амортизация, 
ДМА и други.

Предлагам да одобрим този разход за брой часове, за които 
имаме удостоверяване от  счетоводството, че работата е приета без 
забележки. Сумата е 320,36 лв.

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

Гласували  15 членове  на  ЦИК:  за  –  15 (Бойчо  Арнаудов,  
Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Румен  Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  На  следващо  място,  докладвам  ви 
писма, получени по електронната поща, с графично изображение на 
плакета за Централната избирателна комисия, вх. № ЦИК-00-278 от 
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7  март,  вх.  № ЦИК-00278/1  от  8  март,  включително и  доколкото 
разбрах,  последното  получено  е  във  вътрешната  мрежа  извън 
персоналните папки. Вариантите са четири, аз ви предлагам вариант 
3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, нека да 
погледнем вариантите.

Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам съображения.  Първо,  това цветно 

ли е или е черно-бяло? Аз разбирам,  че другарите не искат да се 
занимават, обаче логото ни е в цветове. Същината на нашето лого е 
именно в топлите цветове, с които идеята е да събуждаме доверие. 
Освен това логото ни е вътре, надписът е вътре. Надписът затова е 
вътре, за да стане бял, това е идеята. Ако искате да изчакаме, утре 
ще получим и разработка за заставка на официална бланка. Тоест 
може  да  е  черно  на  бяло  и  бяло  на  черно.  Но  дадохме  на 
изпълнителя  да  ни  разработи  различни  варианти,  включително  и 
черно-бял.

Така  че  аз  предлагам  засега  да  го  задържим,  да  видим 
разработката  на  нашия изпълнител.  Но моето лично мнение е,  че 
цялата концепция трябва да е концепция. А това че не могат да го 
направят, е отделен въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев.

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да упълномощим 

председателя  и  да  възложим  когато  се  представи  окончателният 
вариант, да ни уведоми и да избере. Предлагам ви, включително ако 
не изглежда добре, да няма лого, но иначе ви предлагам „Централна 
избирателна  комисия”  да  бъде  хоризонтално  и  да  бъде 
„Председател”  отдолу.  „Мандат  2014-2019 г.”.  За  да  можем да  се 
справим в тези срокове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване отпадане на единия текст „ЦИК”, да 
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остане  само  един  и  да  ме  упълномощите  да  избера  финалния 
вариант. Гласуваме.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,  
Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня 
Цанева);  против  –  3  Георги  Баханов,  Камелия  Нейкова,  
Ивайло Ивков).
 СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една 

преписка,  която е по повод искане от Националния статистически 
институт  да  подадем  информация  относно  разходи  за  опазване  и 
възстановяване  на  околната  среда  за  2018  г.  Входящият  номер  е 
ЦИК-00-277 от 6 март 2019 г.  Госпожа Бончева ни уведомява,  че 
информацията е изпратена на 11 март 2019 г. Както и през 2018 г. 
ние  подадохме подобна  информация,  че  Централната  избирателна 
комисия не е плащала такса битови отпадъци и няма фактурирана 
вода на името на ЦИК.

За сведение ви го докладвам.
Докладвам ви преписка с вх. № ЕП-00-15 от 6 март 2019 г. от 

Националното сдружение на общините. Знаете, че получихме писмо, 
което е адресирано до главния секретар на Министерския съвет с 
копие до нас, с искане в план-сметката за предстоящите избори за 
Европейски парламент да бъдат предвидени средства за техническо 
осигуряване  на  изборния  процес  и  най-вече  по  отношение  на 
копирната техника.  В частта финансово обезпечаване на изборния 
процес да се предвидят средства и за служителите от общинските 
администрации, включително правят предложение по отношение на 
бюджетите  на  Министерството  на  образованието  и  науката  и 
Министерството  на  културата  да  бъдат  предвидени  средства,  тъй 
като най-често избирателните секции се разполагат в училища и в 
читалища.

Предложих ви по това писмо да изпратим нашето становище 
до главния секретар  с  копие до госпожа Георгиева,  изпълнителен 
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директор на Националното сдружение на общините, в което писмо 
да  изразим нашето становище в насока подкрепа на  исканията  за 
предвиждане на необходимите финансови средства за обезпечаване 
на допълнителните дейности, които се възлагат на служителите от 
общинските администрации, да се предвидят средства за копирната 
техника, включително за консумативите.

По  отношение  на  Министерството  на  образованието  и 
науката  и  Министерството  на  културата,  разбира  се,  подкрепяме 
тяхното предложение.

Изрично  уточняваме,  че  основно  организационно-
техническата подготовка на изборите в страната се осъществява от 
областните  управители,  кметовете  на  общини  и  техните 
администрации  и  в  лицето  на  общинските  администрации  ние 
срещаме  винаги  разбирането  и  съответната  помощ  както  при 
осъществяване  на  тези  дейности,  които  Централната  избирателна 
комисия изпълнява, така и по отношение на обезпечаване условия за 
работа  на  общинските  избирателни  комисии  и  обученията  на 
секционните избирателни комисии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, коментари? Не виждам. Колеги, подлагам на гласуване това 
писмо.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщам на доклад вх. № ЕП-

04-1  от  5  март  2019  г.,  писмото  на  министъра  на  финансите  във 
връзка с подготовката на план-сметката за разходите в европейските 
избори. До 12-ти трябва да представим своите прогнозни разчети. 
Както и на работна група обсъдихме предложението на Централната 
избирателна  комисия,  така  и  сега  ви  докладвам,  че  ние  ще 
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предоставим нашето предложение за прогнозни разчети в частта на 
Централната  избирателна  комисия  и  в  частта  на  бюджета  на 
администрацията на Министерския съвет относно възнагражденията 
на  районните  избирателни  комисии,  секционните  избирателни 
комисии и специалистите към РИК.

Предлагам ви да погледнете проекта на писмо до министъра 
на  финансите,  публикуван  е  във  вътрешната  мрежа.  Нанесени  са 
корекции в окончателната редакция с индекс 1. 

Виждате,  колеги,  предвиждаме  разходи  по  традиционните 
позиции  от  предишни  постановление  на  Министерския  съвет  за 
одобряване  и  приемане  на  план-сметката.  За  възнаграждения  по 
граждански  договори  на  сътрудници  в  Централната  избирателна 
комисия, за материално-техническо осигуряване на изборния процес 
(тук  са  включени  и  средствата  за  отпечатване  на  хартиените 
бюлетини, за машинното гласуване, за компютърната обработка на 
данните  и  издаването  на  Бюлетин  с  резултатите  от  изборите. 
Разходи  за  медийни  пакети  по  Изборния  кодекс,  за  разяснителна 
кампания  за  правата  и  задълженията  на  гражданите.  Предлагаме, 
разбира  се,  с  оглед  на  важността  на  процеса  по  обучение  на 
членовете на РИК и СИК да се предвидят такива средства на отделен 
ред – това е точка 5.

Нанесла съм корекциите по отношение на числовите данни.
Във  връзка  точка  1  са  и  последните  ни  уточнения  под 

формата  на  забележки  и  обръщане  на  внимание.  Можем  тези 
няколко абзаца след II да ги сложим след I, за да се знае, че те се 
отнасят към тази част от нашето предложение.

Посочваме какво имаме предвид.  Предлагам ви в абзаца,  в 
който  говорим  за  машинното  гласуване,  да  кажем  каква  бройка 
имаме предвид и да посочим, че има възможност и вероятност при 
определяне  на  условията  Централната  избирателна  комисия  да 
определи друг брой, включително и съответно изменение.

С оглед на това че  Законът за допълнение и изменение на 
Изборния  кодекс  е  обнародван  в  днешния  брой  на  „Държавен 
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вестник” и влиза в сила от деня на обнародване, в тази част ще се 
наложи съответно редакция, защото когато се пишеше писмото, не 
беше обнародван ЗИД.

Посочваме,  че  не  включваме  разходи  за  логистика, 
съхранение,  охрана на машините,  както и цената  на лицензите.  В 
случай че имаме някакви конкретни числа, които можем да посочим 
като цена на лицензите специално, това ще го добавим в точка 2 – 
Материално-техническо осигуряване на изборите.

В част II по отношение на възнагражденията, както ви казах и 
на  работна  група,  се  имат  предвид  актуалните  размери  по 
Постановление № 320 от 2018 г. на минималната работна заплата и 
на часовата ставка.

 Винаги  когато  определяме  и  правим  своето  предложение 
като прогнозни разчети,  стъпваме на историческа  база  с  оглед на 
предходни избори, предходни постановления за одобряване на план-
сметки, включително отчети по изпълнението на тези план-сметки. 
За 2017 г. сме имали предвидени средства 300 хил. лв. по точка 1 за 
гражданските договори.  С оглед на това,  че при произвеждане на 
изборите  определени  дейности,  извършвани  за  подпомагане  на 
Централната  избирателна  комисия,  минават  по  това  перо,  тези 
средства е съвсем нормално да бъдат в този размер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване това писмо.

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря. Моля, продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  госпожа  Красимира 

Манолова  ни  е  препратила  оферти  за  канцеларски  материали. 
Докладвам ги за запознаване: вх. № ЦИК-08-10 от 11 март, вх. № 
ЦИК-08-9 също от 11 март.
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За да приключа с тази част за сведение, в папка „Покани” са 
публикувани покани. Моля да се запознаете.

Уважаеми  колеги,  с  оглед  на  приключване  на  мандата  на 
Централната избирателна комисия, надявам се да не се разчувствам, 
признавам, че вчера господин Михаил Константинов ме разчувства, 
дори не съм очаквала да е толкова, толкова емоционален.

Уважаеми колеги, във връзка с прекратяването на мандата на 
Централната  избирателна  комисия  и  прекратяването  на 
пълномощията  на  членовете  на  ЦИК  ви  предлагам  да  вземем 
няколко решения.

На  първо  място,  да  възложим  да  бъдат  изплатени 
обезщетенията за неползван платен годишен отпуск на членовете на 
Централната избирателна комисия съгласно вътрешните правила и 
Кодекса на труда, чл. 224, ал. 1.

На второ място, ви предлагам да вземем решение с оглед на 
прекратяването на мандата на Централната избирателна комисия за 
тези  наши  колеги,  които  придобиват  право  на  пенсия  за 
осигурителен  стаж  и  „мъдрост”,  да  имат  право  на  еднократно 
парично обезщетение в размер на десет брутни заплати съгласно чл. 
13 от правилата за изменение и допълнение на вътрешните правила 
за  определяне  и  изплащане  на  възнагражденията  на  членовете  на 
ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивилина Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  –  госпожа 

Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги,  с вх. № ЦИК-07-114/137 от 6 март 

2019 г. сме получили по електронната поща писмо от Постоянното 

42



представителство на Република България, с което ни уведомяват, че 
ни  изпращат  покана  и  проектопрограма  за  първата  среща,  която 
всъщност е учредителна среща, на националните лица за контакт за 
системата  за  бързо  предупреждение  за  борба  с  дезинформацията, 
която ще се  проведе на 18 март  т.г.  в  Брюксел.  Докладвам това 
писмо за сведение.

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-07-6/19  писмо,  получено  по 
електронната  поща на  5  март,  но  го  докладвам  сега,  тъй  като  то 
подлежеше и на превод. Първата част от писмото колегата Арнаудов 
докладва на предходно заседание. Напомнят ни за следващата среща 
на  Европейската  мрежа  за  изборно  сътрудничество,  която  ще  се 
проведе на 4 и 5 април.

В това писмо ни изпращат два линка. Едното е становище на 
Европейската  комисия  във  връзка  с  кодекс  с  практики  срещу 
дезинформацията.  Становището  на  Европейската  комисия  е 
съставено  на  база  предоставените  и  публикувани  доклади  на 
фейсбук,  гугъл и туитър.  И доклад на ЕRGА – това е  групата на 
европейските регулатори на аудиовизуалните медийни услуги. 

Преводът  на  доклада  и  становището  са  публикувани  във 
вътрешната мрежа в папка с моите инициали в днешно заседание. Аз 
получих  доклада  непосредствено  преди  заседанието,  така  че  към 
този момент не мога да ви запозная с него, тъй като е 93 страници. 
Бих могла да направя това в някое от следващите заседания, а който 
проявява интерес, може да го види в моята папка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Само  в  допълнение  на  доклада  на 
колегата  Цанева  ще  обърна  внимание,  ако  не  сте  видели,  в 
публичното пространство може да се намери актуална информация 
във  връзка  с  вчерашната  проведена  конференция  с  участието  на 
еврокомисар  Мария  Габриел  във  връзка  с  въпросите  за 
дезинформацията.  Така  че  тази  информация  може  да  допълни  и 
получените материали от Европейската комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Господин Арнаудов.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:   Аз  само  искам  да  добавя,  че  на 
миналото  заседание  докладвах  вх.  №  ЦИК-07-6-21,  където  са  ни 
изпратили  линк  за  регистрация,  с  който  да  регистрираме  своите 
национални представители за учението. Този линк е даден по-надолу 
заедно с парола и пише, че порталът за регистрация ще бъде отворен 
от 3 март, понеделник, 9 ч. брюкселско време, и ще затвори в петък, 
15 март, 12 ч. брюкселско време. Тоест може би ние днес трябва да 
реши дали ще се регистрираме, кого ще регистрираме и т.н.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Към 
днешна дата е за сведение.

Следващ докладчик е госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам две 

писма от Постоянното представителство на Република България към 
Европейския  съюз относно  доклад  от  заседание  на  работна  група 
„Общи въпроси”, проведено на 8 март 2019 г., и доклад от заседание 
на  работна  група  „Общи  въпроси  плюс  1”,  също  на  8  март. 
Докладите са съответно с номера ЕП-03-1/13 от 11 март и вх. № ЕП-
03-1/14 от 11 март 2019 г. На този етап ви ги докладвам за сведение 
и  запознаване  и  ще  ги  върна  на  доклад  след  извършване  на 
съответния превод. 

Може  би  да  се  спра  само  с  няколко  думи  на  основните 
въпроси в резюмето. 

Относно  заседанието  на  работна  група  „Общи  въпроси”  в 
резюмето е поставен въпросът за частично подновяване на състава 
на Европейската  Сметна палата,  като в срок до 31 август  2019 г. 
трябва  да  бъдат  направени  нови  предложения  от  седем  държави. 
Поставен  е  въпросът  отново  въпросът  за  реформа  на  Акта  за 
избиране на членове на Европейския парламент, който ви докладвах 
в предходно заседание, като най-вероятно предстоящите евроизбори 
ще се проведат по сега действащия Акт.
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Коментира  се  споразумението  между  Европейския 
парламент, Съвета и Върховния представител на Европейския съюз 
за  предоставяне  на  Европейския  парламент  на  класифицирана 
информация в областта на общата външна политика и политика на 
сигурност. 

Относно регистъра за просрочност.
И следващото редовно заседание ще се проведе на 12 април.
Относно  доклада  на  работна  група  „Общи  въпроси  1” 

Европейската  комисия информира за  проведената  на  27 февруари 
втора среща на Европейската мрежа за изборно сътрудничество и за 
предстоящата  й  трета  среща  на  4  април.  Председателството 
припомня, че срокът за отговорите по първата част от въпросника на 
картографиране на дейностите на държавите членки за изпълнение 
на Плана за действие за борба с дезинформация е бил 7 март, но все 
още  има  държави,  които  не  са  предоставили  тази  информация  и 
същите са поканени да отговорят във възможно най-кратък срок.

И  Европейската  служба  за  външна  дейност  информира  за 
подготовката на лансирането на системата за бързо предупреждение 
за дезинформация,  което ще бъде направено на първата  среща на 
националните точки за контакт на 18 март 2019 г.

Следващото заседание на работната група ще се състои на 12 
април 2019 г.

След превод ще ги върна за подробен доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Много 

благодаря, госпожо Иванова.
С това изчерпихме точка 6 от дневния ред. Междувременно 

изчерпихме и точка 8, доколкото тя беше докладвана в точка 6.
Продължаваме  с  точка  седма  –  Доклади  по  писма  на 

прокуратури и МВР. Господин Баханов има думата.

Точка 7. Доклади по писма на прокуратури и МВР.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ПВР-09-63/1 от 6 март 2019 г. 
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от  Софийска  градска  прокуратура,  Следствен  отдел,  във  връзка  с 
дадени указания по досъдебно производство 112/2018 г. по описа на 
Софийска  градска  прокуратура  и  прокурорска  преписка,  описана 
подробно, и постановление на Софийска градска прокуратура следва 
да  предоставим (така  е  записано)  следва  да  предоставим писмена 
информация  от  ЦИК  във  връзка  с  гласуването  при  националния 
референдум, проведен в Република България на 6 ноември 2016 г. в 
избирателна секция № 297 в гр. Цюрих, Конфедерация Швейцария.

Въпросите са: какъв е бил броят на вписаните в списъците – 
основен и допълнителен – на гласувалите лица; какъв е бил общият 
брой на преброените след гласуването бюлетини; констатирано ли е 
разминаване  между  броя  на  гласувалите  по  списък  и  броя  на 
преброените след гласуването бюлетини, както и констатирани ли са 
данни за преправяне на изборните резултати и какви.

Позволих си ви изчета  въпросите  в искането така както са 
зададени,  подписани  от  следовател  Иванов,  и  е  даден  срок  за 
изпълнение три дни от получаване на писмото, което сме получили, 
видно от входящата поща, на 6 март 2019 г.

Само  искам  да  отбележа,  че  служителят  в  Централната 
избирателна комисия, който отговаря за архива и който има достъп 
до архива, в смисъл, да се снабдим евентуално със списъка и всички 
останали  документи  от  въпросната  секция,  за  която  искат 
информация, е в отпуск по болест, доколкото ми е известно, и друг 
няма кой да се справи с тази задача.

Единият  вариант  е  да  отговорим на следовател  Иванов,  че 
данните,  които иска да му бъдат предоставени,  може да намери в 
самия сканиран протокол от въпросната секция № 297 в гр. Цюрих, 
Швейцария, където може да намери отговор на зададените въпроси. 
Другият вариант е да се обадя по телефона и да му обясня дали може 
да  получи  исканите  материали  след  понеделник,  тъй  като 
служителят  от  ЦИК  се  връща  в  понеделник  на  работа.  Това  е 
вариантът, който мисля, че е по-удачен.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. Мисля, че и колегите в Комисията не възразяват 
вие устно да се свържете, това е по-удачният вариант.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: И още един доклад, уважаема госпожо 
председател, вх. № НС-09-1 от 8 март 2019 г., Окръжна прокуратура 
– Пловдив, Окръжен следствен отдел, във връзка с разследване по 
досъдебно  производство  182/2017  г.  при  Окръжна  прокуратура  – 
Пловдив, Окръжен следствен отдел, и на основание чл. 152 от НПК 
ни молят за вашето разпореждане, госпожо председател, да им бъде 
изпратен  в  оригинал  основният  списък  на  избирателна  секция 
№ 147,  Испания,  гр.  Бургос,  и  допълнителният  такъв  на  същата 
избирателна  секция  ведно  с  декларациите,  които  се  попълват  от 
гласоподавателите,  дошли  да  гласуват  в  деня  на  изборите,  но 
нефигуриращи в основния избирателен списък.

Молят също за спешност. Предлагам същия вариант, тъй като 
има  посочени  телефони.  И  допълнително  да  уточнят,  ако  е  за 
конкретни лица, за да не изпращаме абсолютно всички декларации, 
които  са  попълнени от  лицата,  тъй  като предполагам,  че  техният 
брой е доста голям. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Баханов. Нека да приложим същия подход.

С това изчерпихме и точка седма от дневния ред.
Уважаеми колеги, в края на заседанието отново връщам своя 

доклад  от  началото  на  заседанието,  а  именно  че  Комисията  по 
правни  въпроси  е  поканила  Централната  избирателна  комисия  в 
сряда от 14,30 ч. в зала 238 на своето заседание, на което по точка 5 
и точка 6 ще се обсъждат за първо гласуване внесени законопроекти 
за изменение и допълнение на Изборния кодекс. В началото ви го 
докладвах за сведение, колеги, за да помислите желае ли член на 
ЦИК да участва, сега връщам този доклад.

Не  виждам  такова  желание.  Колеги,  докладът  остава  за 
сведение.
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Уважаеми  колеги,  преди  да  закрия  настоящото  заседание, 
зная,  стана  известно,  че  в  четвъртък  след  обяд  в  Комисията  по 
правни въпроси ще бъдат изслушани колегите, които са кандидати 
за  следващата  Централна  избирателна  комисия.  Бих  искала  да 
пожелая успех и достойно представяне на колегите от тази комисия, 
които ще участват  в  изслушването,  както и на  новите кандидати, 
които не са членове на тази комисия.  Дълбоко вярвам,  че всички 
членове  на  следващата  комисия  ще  бъдат  лица  с  висок 
професионализъм и етични устои.

Колеги, с оглед на този доклад свиквам следващото заседание 
на Централната избирателна комисия в петък, 10,30 ч.

Закривам заседанието.

(Закрито в 13,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова
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