
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л 

№ 720 

На  20  март  2019  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия при следния 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

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

Докладват:  Севинч  Солакова  и  Мария  
Бойкинова 

2. Хронограма за изборите за членове на Европейския парламент 
от Република България на 26 март 2019 г. 

Докладва: Румяна Сидерова 
2.а. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Докладват: Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков 

2.б. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на СИК. 

Докладва: Ерхан Чаушев 
3. Доклади по писма. 

Докладват: Таня Цанева, Ивайло Ивков, Мария  
Бойкинова, Георги Баханов, Йорданка Ганчева,  
Севинч Солакова 

4. Разни. 
Докладва: Цветозар Томов 

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



Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев, 
Иванка Грозева, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова, 
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

Заседанието  бе  открито  в  11.45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден, колеги. 
В залата сме 17 членове на Централната избирателна комисия. имаме 
необходимия  кворум.  Откривам  днешното  заседание  на  комисията. 
Колеги, откриваме заседанието със закъснание, защото всички знаете, 
че имаше проблеми с микрофоните, технически проблем, който беше 
отстранен.

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

обществена информация. Докладчик – госпожа Бойкинова.
Точка 2: Хронограма за изборите за членове на ЕП от Република 

България на 26 май 2019 г. – докладчик Госпожа Сидерова. 
Точка 3: Доклади по писма с докладчик госпожа Цанева. 
Точка 4: Разни, с докладчик господин Томов. 
Колеги, имате ли предложения за изменения и допълнения към 

така предложения ви дневен ред. 
Първи беше господин Арнаудов. Заповядайте. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля да 

ме включите в нова точка „Отваряне на запечатани помещения“. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде нова 

точка 2.а. 
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Веднага след Арнаудов в новата точка, и в 

„Писма“, моля!
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 
господин Ивков. 

Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в точка „Писма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

госпожо Бойкинова. 
Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Също - в точка „Писма“, ако обичате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  Ви, 

господин Баханов. 
Други? Господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във „Възнаграждения“. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Това ще бъде нова 

точка 2.б. Искания за изплащане на възнаграждения, господин Чаушев. 
Други? Не виждам. 
Колеги,  подлагам на  гласуване така  предложения и  допълнен 

дневен ред. 
Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 17  (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Стоева-
Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Благодаря. Дневният ред е приет. 
Увжаеми колеги,  преди да  преминем към точка 1 от дневния 

ред, позволете ми - две съобщения:
На първо място, по обективни причини за днешното заседание 

закъсняват госпожа Солакова, госпожа Стефанова и господин Пенев. 
На  второ  място,  колеги,  във  вътрешната  мрежа  в  папка  за 

днешното  заседание  е  публикувано  писмо  с  вх.  №  ЕП-01-1  от 
20.03.2019  г.  Това  е  писмо  от  Администрацията  на  Президента  на 
републиката, с което ни е изпратен препис от Указ № 53 от 19 март 
2019 г. на Президента на Република България за сведение. С Указ № 53 
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и  на  основание  чл.  4,  ал.  2  от  Изборния  кодекс  Президентът  на 
републиката насрочва избори за членове на Европейския парламент от 
Република България на 26 май 2019 г. За сведение, колеги. 

Колеги, преминаваме към точка 1 от дневния ред.

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

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  Ви 

заявление  за  достъп  до  обществена  информация  по  ЗДОИ,  с  вх. 
№ ЦИК-16-5  от  15.03.2019  г.  Заявлението  е  от  Мартин  Димитров 
Димитров  и  Петър  Владиславов  Славов.  В  заявлението  се  казва,  че 
поводът, по който искат информация, е именно изтичането на мандата 
на  Централната  избирателна  комисия,  която  за  пръв  път  е  законово 
регламентирана  като  постоянно  действащ  висш  административен 
орган, разполагащ със собствен бюджет и щатна администрация. 

В тази връзка са поставени 12 броя въпроси, които аз няма да ви 
ги  изчитам;  само  ще  кажа  общо,  че  една  част  касаят  щатното 
разписание на администрацията на Централната избирателна комисия, 
допълнителните възнаграждения, ДМС, които са получили членовете 
на  комисията,  както  и  администрацията,  въпроси,  свързани  с 
международната дейност на Централната избирателна комисия, както и 
разходите,  които е направила за транспортни услуги и наеми. Има и 
въпроси за работните заседания на Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви проект, който е качен във вътрешната мрежа в моя 
папка  и  с  този  проект  ви  предлагам  да  предоставим  исканата 
информация,  която  се  съдържа  във  въпросите.  Считам,  че  същата  е 
обществена такава, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, налична е в 
Централната  избирателна  комисия,  поради  което  считам,  че  няма 
законови пречки ние да я предоставим, доколкото и в каквато форма се 
намира в Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо 
Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Искам да допълня,  че  данните,  които 
съм  изложила  в  проекта  за  решение,  са  на  база  на  справка  от 
счетоводството на Централната избирателна комисия,  Международен 
отдел  и  от  „Човешки  ресурси“.  Информацията  също  се  намира  във 
вътрешната мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря за Вашия 
доклад, госпожо Бойкинова.

Господин Баханов искаше думата. Заповядайте. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, мисля, че 

това трябваше да го направя преди започване на точката, за което се 
извинявам.  Считам,  че  е  коректно,  тъй  като  мисля,  че  основен 
докладчик  по  тази  точка  е  госпожа Севинч Солакова,  която  също я 
няма, която е на избор в Народното събрание за ново ръководство на 
Централната избирателна комисия и правя предложение тази точка да 
се отложи и да се разгледа в присъствието на основния докладчик. 

Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  двама  докладчика  са  определени.  Това  е  обаче  по 

процедура.  Разбира  се,  че  може  противно,  заповядайте,  госпожо 
Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Има достатъчно членове на Централната 
избирателна комисия, за да е налице кворум. Основният докладчик – 
може на първо място да е написана госпожа Солакова, но изработилият 
я е Мария Бойкинова заедно с нея, така че може да се докладва и да се 
приеме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Имаше  две  предложения  по  процедура:  процедурно 

предложение  и  обратно  процедурно  предложение.  Колеги,  аз  съм 
длъжна  да  подложа  на  гласуване  постъпилото  от  господин  Баханов 
процедурно предложение. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  процедурното 
предложение  за  отлагане  до  пристигане  в  зала  на  секретаря  на 
комисията, който е основен докладчик. 

5



Колеги, режим на гласуване. 
Гласували: 17 членове на ЦИК: за – 7 (Бойчо Арнаудов, Георги  

Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Катя  
Иванова,  Метин  Сюлейман)  против  –  10  (Александър  Андреев,  
Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Росица 
Матева, Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева).

Благодаря. 
Колеги, не се прие това процедурно предложение.
Колеги, преминаваме към разглеждането на така предложения 

ни проект на решение. 
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Аз  ще  обърна  внимание  на 

няколко неща, които си отбелязах вчера при обсъждането и мисля, че 
колегата  Бойкинова  е  пропуснала  да  допълни.  Ако  сте  съгласни, 
колеги,  по  точка  2  мисля,  че  се  разбрахме  да  уточним  освен  че 
допълнителните  възнаграждения  на  администрацията  са  правното 
основание,  правилникът  и  вътрешните  правила.  Тъй  като  тези 
вътрешни правила не са публични,  а  са вътрешен акт на комисията, 
мисля,  че  се  разбрахме  да  уточним,  че  се  извършва  на  тяхна  база 
тримесечна оценка на работата на членовете на администрацията,  на 
база на която се изплащат допълнителните възнаграждения. Просто да 
добавим това по точка 2. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз по принцип нямам възражения да го 
добавя, но не виждам защо, след като то е част от вътрешните правила, 
но ще го добавя. Какво по-точно да добавя, че се извършва оценка на 
всеки  три месеца  на  служителите?  Добре.  Мисля,  че  го  обсъждахме 
вчера и всъщност точно защото тези вътрешни правила не са публични, 
се разбрахме да уточним. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
има ли някой против? Виждам, че имаме консенсус, но ако някой има 
противно становище, ще го подложа отделно на гласуване. Не виждам. 

Колеги, допълва се по точка 2.
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Моля, нататък. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  По  точка  3  въпросът,  който  е  за 

допълнителни  възнаграждения  на  членове  на  ЦИК  мисля,  че  се 
разбрахме да уточним за лицата, които търсят тази информация, че за 
годините  2017  –  2018  г.  тя  е  публична,  а  за  останалите  години… 
Всъщност ние предоставяме за всички години,  но все пак за  2017 – 
2018 г. тази информация е публична. И къде се намира в декларацията 
на всеки член в сайта на cp.com. 

По точка 4 мисля, че уточнихме също да посочим, че сумите, 
които са описани по точка 4, включват и тези, които са посочени по 
точка 3. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  По  точка  4  сумите  са  включени: 
основна  заплата,  съгласно  чл.  52,  допълнително  месечно 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, точка 
4, за някои членове и допълнително възнаграждение за образователна и 
научна степен, ДМС (ДМС е точка 3). 

РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че би следвало да се придържаме 
към  това,  с  което  всички  се  съгласихме  вчера,  като  съдържание  на 
информацията.  То  не  беше  същото,  колега  Грозева.  Разликата  е 
следната.  Съгласихме се да напишем, че в точка 4 информацията за 
възнагражденията, посочени в точка 4, включва и цифрите по точка 3. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  ДМС  означава  цифрите  по  точка  3. 
Допълнително материално стимулиране. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Но не и да се разбиват толкова. 
РОСИЦА МАТЕВА: Не смятам, че трябва да се разбиват по този 

начин и не смятам, че вчера сме се разбрали – това, което е написано. 
Разбрали сме се да стане ясно от информацията, че цифрите по точка 3 
не се допълват към точка 4, а са включени в тях. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги,  мисля,  че  е  много ясно,  че  в 
точка 4 са включени ДМС-ата, но за да няма спор, съм съгласна след 
„ДМС“ да напишем „сумите по точка 3“, които са всъщност пак ДМС-
тата. Добре, да няма спор, да не водим безсмислен спор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  моля  за 
внимание. Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  След  думичките  „ДМС“  включваме: 
„сумите са посочени по точка 3“. И става и твоето предложение по този 
начин. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Вчера направихме работно обсъждане и 
по точка 4 аз ви предложих сумите. Сумите, каквито са като цифри от 
счетоводството. Вие казахте, че следва да бъде по-ясно, че в тази сума 
по точка 4 всъщност влизат и ДМС-ата. Да, но не влизат само ДМС-
тата, влизат и много други неща. Влиза и работно, и представително 
облекло  и  т.н.  Затова  сумите  са  толкова  големи.  Сега  пак  сте 
недоволни, защото те пък не питали това,  а  питали онова.  В крайна 
сметка,  ние даваме цифрите. В тези цифри се включва това и нищо, 
което съм написала; не е неистина. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Защото,  госпожо  председател,  когато  се 
събираме на работно обсъждане и постигаме консенсус за нещо, което 
да  се  включи  като  отговор,  би  следвало  това  да  се  включи  то 
докладчика, а не неговата преценка за нещата. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Би  следвало  работното  обсъждане  да 
бъде работно заседание на камера, а не аз като почна да докладвам, зад 
гърба да чувам приказки защо така, защо иначе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
аз  се  обръщам  към  всички  вас,  първо,  да  спазваме  процедурите  на 
изказване  -  реплика –  дуплика.  Искам да  ви припомня,  че  право да 
взимате  думата  давам  аз  и  не  можете  да  си  взимате  думата  и  да 
включвате сами микрофони.

Второ,  колеги,  разглеждаме в  момента по точки един проект. 
Видяхме  и  разбрахме  становището  на  докладчика.  Разбрахме 
становището на госпожа Матева, госпожа Сидерова. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо председател, Вие казахте това, 

което исках да помоля, да не си вземат думата членове на ЦИК без да 
сте я дали и колегата Бойкинова да се въздържа от това, че пак сме 
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недоволни.  Колеги,  аз  смятам,  че  ние  трябва  да  отговорим  на 
запитването по ЗДОИ, но да се придържаме към самия въпрос. 

Въпрос  №  4  –  каква  е  общата  сума  на  възнагражденията, 
получени от  всички членове  на  ЦИК сумарно от  основна  заплата  и 
всякакви допълнителни възнаграждения. Никъде не е питано какъв е 
характерът  на  тези  възнаграждения,  още  повече,  сумите  за 
представително облекло нямат характер на възнаграждение. Така че, в 
този смисъл тази точка може би трябва да има друга редакция. Това не 
означава, че някой е недоволен, а да отговорим точно на запитването и 
съобразно вчерашните разисквания, около които се обединихме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо 
Нейкова.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  съм  много  съгласна  с  госпожа 

Камелия Нейкова и вчера точно това ви предложих: отговор и точни 
суми под въпрос, без никакви обяснения. Предложенията дойдоха от 
вас, да обясняваме какво се включва в тази сума, след като от въпроса 
беше ясно какво отговарям. След като съм дала цифри за 2015, 2016, 
2017 и 2018 г., означава, че тези суми включват възнаграждения, които 
са съгласно отговора. И като почнем да обясняваме сега какво включва 
тази сума, стигаме до този извод: включени ли са, или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Прощавайте, 
госпожо Бойкинова, наистина, това е много важен въпрос. Посочената 
сума включва всичко това, което сте изписала. 

Заповядайте,  първа  беше  госпожа  Матева,  след  това  госпожа 
Сидерова. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  Аз мисля, че посочената сума 
не  включва  всички  изброени  от  колегата  Бойкинова  причини  за 
получаване на някакви суми, включително и облеклото, защото сумата 
е същата, като описаната във вчерашния проект, който ние обсъждахме. 
И вчера при обсъждането стана ясно, че това е сумата от основното и 
допълнителното  възнажграждение  на  членове  на  ЦИК,  обединена  за 
цялата година за всички заедно. 
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Предложението, което дойде вчера по тази точка, беше да стане 
ясно, че сумата, посочена по точка 3, която е: отделно допълнителни 
възнаграждения, се съдържа в сумите по точка 4, а не е допълнително 
на сумата по точка 4. И нищо повече не сме се разбирали да разбиваме. 

И аз ще помоля, ако се твърди, че тази сума съдържа и сумите, 
получавани за облекло, моля да извикаме главния счетоводител, за да 
ни каже дали това е така.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожа  Сидерова.  След  това  на  госпожа  Бойкинова  ще  дам 

думата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз считам, че трябва да е по-кратичко 

обяснението  към  отговора  по  точка  4  и  то  трябва  да  гласи  така: 
„Сумите на възнагражденията,  получени от всички членове на ЦИК, 
сумарно  от  основната  заплата  и  всякакви  допълнителни 
възнаграждения,  включително  по  години,  включително  сумите, 
получени по т. 3 са, както следва:“ и започва по години изброяването, 
което е дадено. Аз предлагам текст. Просто да следваме въпроса, като 
го обръщаме в отговор. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Съгласна  съм  с  предложението  на 
госпожа Сидерова. В крайна сметка, цифрите са едни и същи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля,  че 
се  обединяваме  по  този  въпрос.  (Членовете  на  Централната 
избирателна  комисия  продължават  разискванията  без  включени  
микрофони.) 

Уважаеми колеги, давам почивка 15 минути. 

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
имате  представен  проект,  доколкото  разбирам,  на  писмо.  Моля  за 
вашите коментари и предложения. 

Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  тъй  като  не  бях  в 
зала,  докато  са  се  обсъждали  въпроси  № 1,  № 2  и  разбрах,  че  сме 
стигнали до въпрос № 3,  при работното обсъждане имаше различни 
предложения да се преценява дали съответната информация, която се 
иска в писмото, постъпило в ЦИК, като заявления по реда на Закона за 
достъп  до  обществена  информация,  да  се  преценява  дали  това  е 
обществена информация или не. 

С оглед на това, че предложението в проекта на решение е да се 
възприеме, че това е обществена информация и да се предостави, ако 
има противно становище това да бъде направено в момента и да бъде 
гласувано,  ако не,  ще докладвам конкретгната  точка и това,  което е 
предприето като действие пред счетоводството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: По точка 3. 
Доколкото  разбирам,  колеги  -  уточнявам  това,  което  казах  – 

проектът на решение ще бъде форматиран в писмо.  Разбирам,  че от 
работни  обсъждания на групи това е уточнено, затова така казах. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  аз  си  държа  на  проекта  за 

решение и няма да подготвя писмо, след като така се поставя въпросът 
от колегата Иванова. На маймуна няма да ме правите. Ако ние решим 
да отговорим, е най-лесният проблем да е с писмо, но сега, Катя, ти да 
ми поставяш въпроса да пиша писмо, тук да ме правите на луда, просто 
няма да стане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Аз моля наистина, 
тъй като говорим на микрофон и извън микрофон и аз правя забележка 
за  това,  ви  моля  наистина  да  уточним,  след  като  ще  гласуваме,  да 
уточним по кои точки считаме, че информацията е обществена и по кои 
не е. 

Моля, заповядайте. 
КАТЯ ИВАНОВА: Лично обяснение, госпожо председател. Тъй 

като беше споменато моето име, държа да обясня, че предложението, 
което направих, е свързано с работното обсъждане в комисията, което 
продължи близо 3 часа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
аз съжалявам, че не присъствах на това обсъждане, но помогнете ми, за 
да може да мине точка 1.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като явно никой 
не иска  да постави в  зала това,  което направи като предложение по 
време на работното  заседание,  основният въпрос,  който трябва  и на 
който искам да отговорим, е обществена информация ли е съответната 
по  зададените  въпроси.-  И  ако  искате,  наистина  да  се  върнем  към 
въпрос № 1 – обществена информация ли е  по Закона за  достъп до 
обществена информация тази по въпрос № 1. Моето предложение е, че 
това е обществена информация и следва да се предостави.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Има  ли  противно 
мнение? 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение по точка 1, тъй 
като е обществена информация, да се предостави такава. 

Гласували:  19  членове  на  ЦИК: за  –  17  (Георги  Баханов,  
Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица 
Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова);  против  –  2 
(Таня Цанева, Бойчо Арнаудов).

Благодаря, колеги, същият въпрос – по точка 2. Има ли някакви 
становища? Не виждам. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  това,  че  това  е  обществена 
информация и да бъде предоставена. 

Гласували:  19  членове  на  ЦИК: за  –  10  (Георги  Баханов,  
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,  Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Росица  Матева,);  против  –  9  (Бойчо  Арнаудов,  
Иванка  Грозева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Таня Цанева).

12



Благодаря. 
Колеги, ясен е резултатът по точка 2. 
Заповядайте. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Считам,  че  не  е  обществена 

информация,  тъй  като  тази  информация  не  дава  възможност  да  си 
изгради  впечатление  субектът,  който  пита,  за  дейността  на 
задължителните по закон субекти, на задълженията на субектите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, по точка 3 – същия въпрос. 
По точка 3, и доколкото виждам, свързана с нея точка 4 – мога 

ли и двете едновременно, или искате поотделно? 
Колеги,  точка  3  и  точка  4  гласуваме  дали  това  представлява 

обществена  информация,  по  смисъла  на  Закона  за  достъп  до 
обществената информация - по точка 3 и по точка 4. 

Колеги, отново питам: можем ли да поставим по точка 3 и точка 
4 едноверменно на гласуване? Не виждам възражения. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували:  19  членове  на  ЦИК: за  –  14  (Георги  Баханов,  

Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 5 (Бойчо Арнаудов,  
Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  
Румяна Стоева-Сидерова). 

Колеги,  обединихме  се  около  това,  че  по  точка  3  и  точка  4 
информацията е обществена.

Отрицателен вот, заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Отрицателният ми вот се базира на чл. 2 

от  Закона  за  достъп  до  обществена  информация.  Това  е  такава 
информация, която дава възможност на субекта, който е попитал, да си 
състави собствено мнение относно дейността на задълженото лице, а не 
на възнагражденията на лицата, които извършват тази дейност.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Има ли 
още отрицателни вотове?

РУМЯНА СИДЕРОВА: Понеже не ме е страх, че някой ще си 
има негативно отношение по мене, сега ще се изразявам дотука, там, 
където имам отрицателен вот или положителен… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Има 
процедура. Заповядайте за процедура.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  ще  предложа 
прегласуване по точка 2. Имам съображения. От една страна, не всички 
успяха да гласуват, които днес участват в заседанието. На второ място, 
с оглед и на Закона за конфликт на интереси, декларации подават и 
служители  в  администрацияат  на  Централната  избирателна  комисия. 
Тук считам, че няма данни за отделни лица, поради което не се налага 
да се иска и съгласие, предлагам прегласуване на точка 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
прегласуване по точка 2 - дали точка 2 представлява информация по 
Закона за достъп до обществена информация, прегласуване. 

Гласували:  16  членове  на  ЦИК: за  –  12  (Бойчо  Арнаудов,  
Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Севинч Солакова);  против – 4 (Иванка Грозева, Кристина Цанкова-
Стефанова,  Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева). 

Благодаря. Колеги, от 1 до 4 включително представляват. 
Има отрицателен вот. Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  На  основание  на  чл.  2  от  Закона  за 

достъп  до  обществена  информация,  считам,  че  получените 
допълнителни  възнаграждения  и  до  пълнително  материално 
стимулиране в администрацията на ЦИК, както е поискано и по години, 
не представлява обществена информация, по смисъла на този закон и 
тъй  като  от  тях  не  може  да  се  състави  собствено  мнение  относно 
дейността  на  задължения  субект  по  закона.  доколкото  какво 
възнаграждение и ДМС е получила нашата администрация, само като 
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сума  и  като  число,  не  дава  никакво  впечатление  за  тези  понякога 
16 часа в денонощието, в които работи нашата администрация, както и 
ние, по време на избори, а тя понякога по-дълго и от нас работи. И да 
се правят спекулации само с едни числа след това,  съм категорично 
против.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, същият въпрос – по точка 5. 
Режим на гласуване. 
Гласували:  17  членове  на  ЦИК: за  –  6  (Емануил  Христов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън, Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова);  против  –  11  (Бойчо 
Арнаудов,  Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева). 

Благодаря. Госпожа Сидерова – за отрицателен вот. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Гласувах  против,  тъй  като  какво  е 

индивидуалното най-високо възнаграждение на член от комисията, без 
да се посочва неговото име, не представлява обществена информация и 
от нея не може да се състави собствено мнение от страна на питащото 
лице относно дейността на задълженото лице. Тук важат и тези 16 часа 
и повече работа в изборни периоди и други всякакви дейности, които се 
извършват,  които  са.  Числата  не  дават  впечатление  за  характера  на 
дейността. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте за отрицателен вот. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  гласувах  против, 

защото смятам, че исканата информация по въпрос № 5 наистина не е 
публична и засяга интересите на трето лице. Тъй като независимо, че 
изрично е посочено в запитването да не се посочва името на члена на 
ЦИК,  който  евентуално  е  получил  това  възнаграждение,  с  оглед 
информацията  в  публичното  пространство  за  възрастта  ни  и  за 
получаваните  допълнителни  възнаграждения  за  прослужено  време, 
може да стане ясно кой е членът на ЦИК, за когото се отнася и без да 
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има  неговото  съгласие  не  би  следвало  да  се  предоставя  тази 
информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме с въпрос № 6. Същият въпрос по № 6, 

моля да гласуваме. 
Гласували:  17  членове  на  ЦИК: за  –  14  (Емануил  Христов,  

Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Камелия  
Нейкова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 3 (Бойчо 
Арнаудов, Ивайло Ивков, Мартин Райков).

Отрицателен вот. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Считам,  че  този  точно  въпрос  6  не  е  по 

Закона  за  достъп  до  обществена  информация.  Ако  питащите  имат 
нужда  от  правна  консултация  за  закононото  основание,  могат  да  я 
намерят в призваните за това длъжности, като адвокати и други лица, 
които  биха  могли  да  ползват  консултация.  Нелепо  е  да  се  пита  за 
органи  като  Централната  избирателна  комисия  дали  има  законово 
основание,  видиш  ли,  да  осъществява  дейността  си.  част  от 
съществената  и  есенцията  на  дейността  на  Централната  избирателна 
комисия  е  да  е  във  връзка  с  непрекъснато  с  Венецианска  комисия, 
ОССЕ, други изборни органи, по криптото, по програмите. Така че да 
се търси законово основание за мен не само че не е по закона, а е и 
нелепо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Има ли други отрицателни вотове? Не виждам. 
Колеги, същият въпрос – по точка 7. Гласуваме. 
Гласували:  16  членове  на  ЦИК: за  –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против – 3 (Бойчо Арнаудов, Мартин Райков,  
Румяна Стоева-Сидерова).
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Благодаря. 
Отрицателни вотове? Не виждам.
Същият въпрос, колеги, по точка 8. 
Гласували:  16  членове  на  ЦИК: за  –  14  (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 2 (Бойчо 
Арнаудов, Мартин Райков).

Благодаря. Колеги, малко точки остават. По точка 9, колеги? 
Колеги, по въпрос № 9 – същия въпрос – представлява ли или 

не. 
Гласували:  16  членове  на  ЦИК: за  –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против – 3 (Бойчо Арнаудов, Мартин Райков,  
Румяна Стоева-Сидерова). 

Благодаря. 
Колеги, по въпрос № 10 – същият въпрос. 
Гласували:  16  членове  на  ЦИК: за  –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против – 3 (Бойчо Арнаудов, Мартин Райков,  
Румяна Стоева-Сидерова).

Госпожа Сидерова – за отрицателен вот. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Становището  ми  е  едно  и  също  от 

отговорите  може да  бъде  пренесено  навсякъде,  където  съм гласувла 
против.  От  отговорите  на  тези  въпроси  и  информацията,  която  ще 
добие  по  нея,  лицето,  задало  въпросите,  не  може  да  си  състави 
собствено  мнение  относно  дейността  на  задълженото  лице,  защото 
право на жилище е едно от основните права по нашата конституция. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, същият въпрос – по отношение на въпроси 

№ 11 и 12. Гласуваме. 
Гласували:  16  членове  на  ЦИК: за  –  13  (Емануил  Христов,  

Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  
Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-
Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева);  против  –  3  (Бойчо 
Арнаудов, Мартин Райков, Румен Цачев).

Благодаря. Отговорихме. Искате отрицателен вот? Заповядайте 
за отрицателен вот. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: По тези двата  въпроса,  колеги,  аз  от тях не 
мога да разбера каква обществена информация е това, която се създава, 
съхранява в ЦИК и за която ние трябва да дадем отговор.  Колко са 
работните заседания, пък защо изключвам… Това са питания просто, а 
това не е обществена информация, която се създава и се съхранява в 
ЦИК. Тя няма нищо общо с този закон, по който е направено искането 
от вносителите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожа Солакова. Заповядайте. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  с  оглед  на 

гласуването  ми позволете  да  направя  едно  уточнение  в  началото.  В 
голяма част от отрицателните вотове бяха изразени становища, които 
аз  подкрепям.  Определено  считам,  че  това  не  е  обществена 
информация,  по  смисъла  на  Закона  за  достъп  до  обществена 
информация,  но  оставайки  вярна  на  принципа  за  прозрачност  в 
работата и предоставяне на поискана информация с оглед задоволяване 
на  групов  интерес  или  обществен  интерес  да  ползвам  легалното 
понятие, аз гласувах да се предостави тази информация. 

Но много щях да се радвам да бяха задали въпрос разполагаме 
ли  с  необходимата  сградна  база,  разполагаме  ли  с  материална  база, 
която е необходима, за да може Централната избирателна комисия да 
изпълнява  спокойно  своите  правомощия.  Считам,  че  зададените 
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въпроси  не  са  в  съответствие  с  целите  на  Закона  за  достъп  до 
обществена информация и може би дори е налице злоупотреба с право, 
позовавайки се на тази закон да се иска информация,  от която нито 
може да се направи извод за налични проблеми пред съответния орган 
за  обема  на  работа  пред  съответния  орган,  за  начина,  по  който  се 
стреми към усъвършенстване на своята работа, развитие, стреми се да 
създаде една администрация, която не е просто подпомагаща органа, а 
да  може  да  се  справя  с  високо  отговорни  задължения  на 
администрация,  както подобава да  има един такъв  орган от типа на 
Централната избирателна комисия. 

И с оглед на това, че за мен не следва да се приложи Законът за 
достъп  до  обществена  информация,  ви  предлагам  –  и  това  е 
процедурата ми – да се позовем на постъпилото заявление, да уточним, 
че много голяма част, честно казано, само може би точка 1 е такава 
информация  –  позовавайки се  на  поставените  въпроси  и  с  оглед  на 
това,  че  по-голяма  част  преимуществено  са  въпроси,  които  искат 
информация,  която  не  е  такава  по  смисъла  на  Закона  за  достъп  до 
обществена  информация,  но с  оглед  на  принципа на  прозрачност  за 
работата на Централната избирателна комисия и с оглед преценка за 
наличие  на  обществен  интерес  към  информацията,  Централната 
избирателна  комисия  предоставя  такава,  както  следва.  Това  да  бъде 
началото на писмото. 

По-нататък  текстът  да  е  по  проекта  на  решение.  Да  ви  го 
изготвим. Ще ви го изготвя и ще ви го представя на вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 

току-що  постъпи  предложение  от  госпожа  Солакова  за  формата  и 
началото на отговора, което аз, колеги, ще подложа на гласуване сега. 

Гласували: 20 членове на ЦИК: за – 16 (Ерхан Чаушев, Иванка  
Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
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Солакова, Таня Цанева); против – 4 (Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,  
Емануил Христов, Ивайло Ивков). 

За отрицателен вот – господин Ивков. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Гласувах против предложението на госпожа 

Солакова, като малко шизофренно ще прозвучи сигурно, но дано да ме 
разберете,  въпреки че съм съгласен със 100 % с нейното изложение, 
предшестващо предложението. Аз също поради същите мотиви (да не 
ги  повтарям)  гласувах  за  повечето  въпроси,  че  са  обществена 
информация, със същите мотиви, макар че вътрешното ми убеждение 
не е съвсем в тая насока за повечето от въпросите.  След като обаче 
формално, така или иначе решихме, че ще отговаряме и ще отговаряме 
по този закон, считам, че трябва да се отговори с решение, а не с писмо. 
Това е разликата.

Иначе мотивите и това, дали е обществена информация, аз по-
скоро тълкувам нещата така, както колегата Сидерова и както колегата 
Солакова и воден от същите мотиви, че ние сме най-прозрачният орган, 
според мене, в държавата и всичко е на масата, трябва да не бягаме от 
отговорите,  затова  подкрепих  да  се  отговори.  Защото  ако  се  бяхме 
блокирали, нямаше да отговорим, което нямаше да е в полза за имиджа 
на  Централната  избирателна комисия.  Това е  един от  малкото пъти, 
когато  не  съм  сигурен  в  това,  което  подкрепям,  но  трябваше  да 
гласувам „за“ или „против“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважеми колеги, ще се върнем към тази точка, когато писмото 

бъде внесено в зала.
Преминаваме  към  точка  2  за  хронограмата.  Заповядайте, 

госпожо Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, хронограмата е в моя 

папка в днешно заседание. Не съм погледнала дали фигурират двете 
дати, защото тя беше създадена работно. 

Какво  значи  „само ще кажа“?  Ако аз  само ще казвам,  в  моя 
папка има хронограма, подарявам я на следващата комисия, и толкова. 
Приключих. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Аз  благодаря  на 
госпожа Сидерова за изготвената хронограма.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Просто  отношението  към  мен  е 
безобразно и към труда ми, казвам го в лично качество, не може да се 
подигравате така: ще има разглеждане - няма да има разглеждане, дай 
хронограма,  не  давай  хронограма.  Какво  означава  това?  Кой  от 
членовете на тая комисия е изработил нещо за следващата? 

Колеги, няма хронограма, ползвайте каквото съм направила. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 

Мусорлиева.
МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  Сидерова,  аз 

лично  засвидетелствам  изключителното  си  уважение  към  Вас  и  Ви 
моля, тъй като не сме повечето от колегите за формулиране на точки, 
въпроси и начини на поднасяне, Ви моля да започнем разглеждането на 
тази точка, отново, с огромна благодарност към Вас и към изготвеното 
досега. Ще Ви моля, всячески ще подпомогнем, дори и малко късно, 
Вашата колосална работа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имаме още 
няколко точки от дневния ред.

Уважаеми колеги, поради спадане на кворума давам 15 минути 
почивка. 

(Почивка)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден отново, 
колеги. Проточва се днешното заседание. В момента сме 14 членове на 
комисията  в  зала,  имаме  необходимия  кворум.  Продължаваме 
днешното заседание. 

Колеги, точка 1 се довършва. В тази връзка аз ви предлагам да 
преминем към точка 2.а. Това е: Отваряне на запечатани помещения. 

Точка  2.а.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на 
запечатани помещения. 
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Първи докладчик е г-н Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, ще бъда много кратък. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № НС-14-
2 от 18 март 2019 г. от кмета на община Монтана за разрешаване на 
достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа 
и материали от произведените избори за нариодни представители през 
2017 г. 

Достъпът  до  помещението  е  необходим  във  връзка  с 
освобождаване  на  място  за  изборните  книжа  и  материали  за 
предстоящите  избори  на  членове  на  Европейския  парламент  от 
Република  България  и  липсата  на  друго  подходящо  помещение  в 
сградата  на  общинската  администрация.  Книжата  и  материалите  от 
изборите за народни представители през 2017 г. ще бъдат преместени в 
помещение, намиращо се в сградата на общинския архив – гр. Монтана 
и съхранявани до изтичане на законовия срок за тяхното съхранение. 
Новото  помещение е  охранявано  и  обособено  по начин,  позволяващ 
отделното съхранение на изборните книжа и материали. В тази връзка 
съм подготвил едно решение, което се намира в моя папка от днешно 
заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, виждате проекта на решение. Имате ли коментари? 

Заповядайте, господин Цачев. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Пишеш в мотивите,  че новото помещение е 

охраняемо  и  е  обособено.  Там  трябва  да  кажем,  че  трябва  да  бъде 
охраняемо  и  да  бъде  обособено  по  реда  на  наше  Решение  № 4387, 
мисля, че беше. Това е указателната част. 

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Добре.  Приемам  корекциите,  ще  бъдат 
нанесени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други коментари? Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект на 

решение ведно с корекцията, направена от господин Цачев. 
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Колеги,  тъй  като  в  момента  лицата,  които  работят  с  нашата 
система за гласуване, не са в зала, определям госпожа Мусорлиева да 
преброява  резултата.  Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения 
проект на решение, моля да гласува – заедно с допълнението. 

Има ли против? Няма. 
Гласували  16  членове на  ЦИК:  за  –  16  (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Уважаеми колеги, това е Решение № 5175-НС. 
Имате ли други доклади по тази точка? 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Не, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. 
Следващ докладчик е господин Ивков. Заповядайте. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  НС-14-3  от  20.03.  Искане  за  отваряне  на 

запечтани  помещения,  които  се  намират  в  общинска  администрация 
Пордим, ул. „Иван Божинов“ № 1. Тъй като там се съхраняват изборни 
книжа от  проведения  на  6  ноември референдум и произведените  на 
26 март  2017  г.  избори  за  народни  представители.  В  папка  с  мои 
инициали в днешно заседание е. Виждате проекта за решение, с което 
разрешаваме  отварянето  на  помещенията,  намиращи  се  там,  като 
причината е да се преместят в едно обособено помещение книжата - 
предполагам, че в едно от двете, в които са се съхранявали и досега. 
Достъпът следва да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, 
коментари по така предложения проект на решение? Не виждам. 

Колеги,  който е съгласен,  моля да гласува с вдигане на ръка. 
Има ли против? Няма. 

Гласували  17  членове на  ЦИК:  за  –  17  (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ивайло  Ивков,  
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Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева); против – няма.

Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5176-НР/НС. 
Колеги,  ще  моля  за  следващите  гласувания  вече  господин 

Баханов да подпомогне и да гласуваме с машините ни за гласуване. 
Господин Ивков, имате ли други доклади по тази точка? 
Изчерпахме точка 2.а. 
По  точка  2.б.  докладчикът  е  извън  зала.  Затова,  колеги, 

продължаваме с точка 3 „Доклади по писма“.  

Точка 3. Доклади по писма. 

Първи докладчик е госпожа Цанева. 
ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  докладвам  Ви  за  сведение,  както  е 

изпратено  и  при  нас,  по  електронната  поща  с  вх.  №  ЕП-04-01-4. 
Писмото, всъщност е информация от Постоянното ни представителство 
към Европейския съюз, с което ни информират за проведената на 18 
март т.г. първа среща на националните точки за контакт в европейската 
система за незабавна сигнализация за дезинформация и стартиране на 
европейската система по този предмет. 

Единственото,  с  което  всеки  може  да  се  запознае,  в  папка  с 
моите инициали е, но единствено ще ви кажа, че за България е казано, 
че  господин  Димов  информира  за  създаденото  национално  звено  за 
стратегическа  комуникация,  което  отговаря  за  борба  с 
дезинформацията.  Ръководител на това  звено е  заместник министър-
председателят  господин  Дончев  и  въпросната  структура  има 
хоризонтален характер и  включва компетентните ведомства.  Звеното 
провежда периодични срещи. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това  е 
Вашият доклад.

Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, с вх. № МИ-22-8 имаме запитване от 

лице, чието име не може да стане известно. По електронната поща е, 
„Добър ден.“ (Виждате отговора през това време в моята папка.) „Ако 
не сте институцията, която да отговори, се извинявам. Интересува ме 
кандидат  за  кмет  на  населено  място  село,  който  работи  на  трудов 
договор в частно дружество без общинско и държавно участие, трябва 
ли  да  излиза  в  отпуск  (платен  или  неплатен)  преди  изборите  и 
съответно  в  какъв  срок?  Много  благодаря  за  съдействието.“  Отдолу 
има име „Галингарова“, написано отгоре по мейл адреса. 

Отговорът е съвсем кратък, че не е длъжна да излиза в отпуск в 
описаната от нея ситуация, хипотеза. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, не виждам коментари. 
Подлагам на гласуване този отговор. 
Гласували: 19 членове на ЦИК: за – 19  (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Таня Цанева); против – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Имате 
ли още доклади по тази точка, господин Ивков?

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не. Обаче Ви моля да поправя три-четири 
букви в предишния доклад, ако може? В последния абзац да е достъпът 
до запечатаните помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Колеги, 
това е техническа корекция. Считате ли, че трябва да я подлагам на 
гласуване? 
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Колегите, приемат тази техническа корекция, която Вие току-що 
направихте.

Колеги, следващ докладчик по тази точка е госпожа Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо 

от  общинска  избирателна  комисия,  Златарица,  с  което  ни  предлагат 
Решение  № 148 от  18.03.2019  г.,  с  което  са  прекратили предсрочно 
пълномощията на кмет на кметство Резач, община Златарица. Подала е 
молба  за  напускане  и  ви  предлагам  да  отговорим  –  стандартния 
отговор,  че  частични избори няма да  се насрочат и в този случай е 
приложима процедурата, предвидена в чл. 42, ал. 7 от ЗМСМА. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване това писмо. 
Гласували: 19 членове на ЦИК: за – 19  (Александър Андреев,  

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

Благодаря. 
Следващ  докладчик  по  тази  точка  –  господин  Баханов, 

заповядайте. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Благодаря.  Уважаеми  колеги,  имаме 

повторен въпрос от лице,  на което вчера му отговорихме на зададен 
въпрос,  че  иска  да  участва  самостоятелно  за  общински  съветник,  с 
което мисля, че ще влезем в една спирала, тъй като самата тя каза - 
входящ № е МИ-22-7 от 20.03.2019 г. Първо ни благодари и моли да й 
разясним  чл.  448,  т.  2,  не  разбрала  какво  означава.  Гласовете  на 
независимите кандидати не участват в последващо разпределение на 
мандатите. „Трябва да събера гласове на списък според таблиците и да 
занеса в общината за заверка ли? Моля не ми се сърдете, но не ми е 
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ясно,  никога  не  съм  се  занимавала.  Благодаря.  Май  ще  ми е  много 
трудно – голяма конкуренция.“ 

Не знам как да отговарям. Ако влезем в този начин на отговори, 
прости мисля, че отговорът е да я препратим към Изборния кодекс, да 
прочете Изборния кодекс, тъй като тези въпроси, според мен, ще валяят 
лавинообразно.  Така  че,  считам,  че  който  иска  да  е  кандидат  за 
общински съветник или за друга избираема длъжност, или позиция – 
кмет  и  т.н.,  е  хубаво  да  прочете  Изборния  кодекс,  ако  не,  да  се 
консултира с  някой адвокат и т.н.,  който може да  му разясни както 
правата, така и задълженията, които трябва да извърши. Така че, това е 
моето мнение. Очаквам и вашето становище, уважаеми колеги, как да 
процедираме с такива писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Баханов, 
считам, че то е за сведение. Има ли някой някакво друго становище? Не 
виждам. 

Остава за сведение. 
Господин Баханов, имате ли други доклади? 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  вх.  №  ЕП-06-3  от 

19.03.2019 г. Подадено е от директор на дирекция „Административно 
обслужване“ и работа с кметства по имейл, община Враца, посочен е 
телефон: 

„Уважаеми  госпожи  и  господа,  поради  наближаването  на 
изборите за членове на Европейски парламент от Република България, 
след  запознаване  с  промените,  настъпили  в  чл.  92  (ИК),  моля  за 
тълкуване на чл. 92, ал. 6, изречение второ и трето. „Всяка партия или 
коалиция има право на най-малко един член във всяка СИК“ ли? Ако е 
така,  как  да  се  спази  квотното  съотношение  между  парламентарно 
представените партии и коалиции?“ 

Моли  за  разяснение  относно  определяне  на  квотното 
съотношение  при  ръководствата  на  СИК за  цялата  страна,  съгласно 
изречение трето от ал. 6 на чл. 92, както казах, директор на дирекция 
„Административно обслужване“. 
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Моето предложение за отговор е, че Централната избирателна 
комисия своевременно ще излезе с решение, принципно решение и т.н., 
което своевременно ще бъде качено на страницата на ЦИК и съответно 
уведомени заинтересуваните лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми господин 
Баханов, единствената ми молба е за корекция в това писмо – ние да 
кажем,  че  Централната избирателна комисия своевременно ще вземе 
своето  принципно  решение,  за  което  да  следи  на  страницата  на 
комисията. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Приемам го, благодаря. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, режим на гласуване. 
Гласували: 19 членове на ЦИК: за – 19  (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,  
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка  
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин  
Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Това бяха Вашите доклади, господин Баханов.
Благодаря Ви.
Следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви вх. № ЦИК-07-

114-140 от 20 март 2019 г. Това е преписка, разпределена на мен и на 
колегата  Андреев  и  е  с  председателска  резолюция:  до  госпожа 
Тихолова за изтегляне на файловете на държавите, обобщена справка, 
която  да  се  представи  на  докладчиците.  Днес  ми  беше  представена 
информацията,  която  възложих  на  госпожа  Тихолова  да  сложи  във 
вътрешна  мрежа.  Касае  се  за  информация  от  Sirca/BC.  Не  съм  се 
запознавала  с  тази  информация,  но  виждам,  че  касае  многоезичния 
формуляр  –  процедура  и  за  уведомяване.  Предлагам  за  сведение, 
запознаване, да се постави в общата папка, където са тези материали и 
за  съобразяване  за  в  бъдеще  и  да  се  прецени  дали  трябва  да  се 
предприемат някакви действия, вече на вниманието на новата комисия.

28



ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо 
Ганчева. 

Следващ докладчик – госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, до кладвам Ви вх. № 

ЦИК-02-22 от 20 март т.г.  Представени са  оправдателни счетоводни 
документи  за  разходи,  извършени  за  сметка  на  ЦИК  от  главния 
счетоводител на Народното събрание за месец февруари т.г.  за обща 
сума  2 951.01  лв.  Докладвам  Ви  го  зсведение.  Предоставено  е  на 
главния  счетоводител  за  проверка  и  изплащане,  съгласно  наше 
предишно протоколно решение.

Докладвам Ви две  писма от  Министерството  на  финансите,  с 
входящи  номера:  ЦИК-04-12  и  ЦИК  04-13  от  20  март  2019  г.,  за 
сведение.  Да  бъдат  предоставени  на  директора  на  дирекция 
„Администрация“ с оглед на това, че съдържат указания, уточнения във 
връзка  с  насоки  за  подпомагане  на  процеса  по  изработване  на 
финансови обосновки и  по отношение на числеността  на  персонала, 
оптимизиране на работата, с оглед на общата стратегия.

Докладвам Ви за сведение, за да може да се свърже с предишна 
докладна записка, в срока до изтичане на договора относно „Ажур“, с 
вх. № ЦИК-00-293 от 18 март 2019 г. В папка „Покани“ са публикувани 
покани за семинари. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо 
Солакова. 

Колеги, нека да изчерпим и точка 2 от дневния ред (преди да се 
върнем на точка 1. 

Точка  2.б.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на СИК. 

Заповядайте, господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх.  № МИ-27-24 от 18.03 сме получили 

искане  от  ОИК  –  Лозница  за  изпращане  на  възнаграждение  за 
заседание,  проведено  на  13.03.2019  г.,  на  което  са  присъствали: 
председател, заместник-председател, секретар и 7 членове, на което са 
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прекратили  предсрочно  пълномощията  на  кмета  на  кметство  „Бели 
Лом“. Поради това, на основание на чл. 42, ал. 3, във връзка с с 42, 
ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и наше решение № 29-01 МИ от 15.11.2016 г. на 
ЦИК, т. 1, буква „в“, предлагам да им се изплати възнаграждението. По 
преписката има съответните контролни листове и счетоводни справки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? Не виждам. 
Подлагам на гласуване направеното предложение. 
Гласували:  17  членове  на  ЦИК: за  –  17  (Бойчо  Арнаудов,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против – няма.

Благодаря.
Колеги, връщаме на точка 1 от дневния ред. 

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

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги,  може би  трябва  да 

направя  едно  процедурно  предложение  за  предоставяне  на  време  за 
запознаване  с  подготвените  проекти,  които  са  два.  С  единица  е 
последният  проект,  който  е  подготвен  и  който  съдържа  съответна 
редакция до точка 10. В папка с моите инициали е. Необходимо е време 
за запознаване, с оглед на това, че има два проекта и, в общи линии, 
моля за мнението на всеки един, за да може да го формира, да имаме 
възможност да се запознаем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, моля да се запознаем. Затова в момента няма 

да  сме  на  камера,  защото  ще четем.   Аз  сега  за  първи  път  виждам 
текста.  Той е от пет страници – и първият, и вторият.  Моля, колеги, 
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четем.  (Членовете  на  комисията  се  запознават  с  предложените  
проекти.)

Уважаеми  колеги,  мисля,  че  всички  се  запознахме  с 
информацията. Затова подлагам на гласуване този отговор. 

Колеги, режим на гласуване. 
Гласували: 20 членове на ЦИК: за – 18  (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – 2  
(Емануил Христов, Мария Бойкинова).

Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание. 
ВЪПРОС ОТ ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА: А хронограмата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  няма  да 

закривам заседанието. Моля за вашите предложения. 
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Предлагам Ви, съгласно гласувания дневен ред, да се върнем на точка 2 
и да разгледаме хронограмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми колеги, 
точка 2. Заповядайте, госпожо Сидерова. 

Точка 2. Хронограма за изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 март 2019 г.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  ако  нямаме  нагласата  да 
гледаме хронограмата, аз я подарявам на следващата комисия. Може да 
работи върху нея. Но да се упражняваме тук в приемане на хронограма 
и  след   това…  Не.  И  считам  това  като  незачитане  на  труда  на 
определена част от комисията. Но аз съм свикнала по този начин да се 
отнасят с моя труд. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте., 
госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не знам какво ще реши комисията по 
отношение на всичко друго, но аз искам да благодаря, че пет години 
бяхме заедно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз имам питане дали да не започнем 
само хронограмата? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Матева.

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, смятам, че най-малкото, 
което дължим на най-дългогодишния член на тази комисия за труда, 
който е  положил,  е  да  го  уважим и да  разгледаме  тази хронограма. 
Мисля, че няма нищо лошо при положение, че декларирахме и вчера в 
публичното  пространство,  че  сме  готови  с  хронограмата  и  при 
положение,  че  указът  за  насрочване  на  изборите  е  с  вчерашна дата, 
нашата комисия в този състав винаги е приемала хронограмите в деня 
на издаване на указа или най-късно на другия ден. Много ви моля, нека 
да разгледаме предложението за хронограмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля! 
Заповядайте. 
РОСИЦА МАТЕВА: Понеже виждам, че отгоре не е изчистено, 

ще бъде, разбира се: Избори за членове на Европейски парламент на 26 
май.  В  точка  1  ще  се  уточни  указът  на  коя  дата  е  публикуван  в 
„Държавен вестник“. Може ли някой да каже? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: № 53 от 19 март. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ:  Последното нещо,  което ще направя,  е  да 

обезценя труда на който и да е колега, още по-малко на един от най-
уважаваните от мене в този мандат, доайенът Сидерова. Но самата тя 
беше права – ние днес сме тук цял ден, последен ден на тази комисия. 
Аз считам, че трудът й няма да отиде напразно, нито пък на който и да 
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е от нас и той ще остане. Стана ясно, че е изготвена и че това нещо е 
налице  и  че  се  подпомага  работата  в  изборите,  но  аз  поради  два 
аргумента  считам,  че  е  по-добре  тя  да  бъде  гледана  и  приета  от 
следващия състав на комисията, независимо какъв ще е той. 

Първо, от опита си,  аз като гледам, изготвен е от някой друг 
колега, колкото и да имам доверие, си припомням и осмислям нещата. 
Това  е  основен  документ  и  друга  комисия  ще  произведе  реално 
изборите,  макар  много  от  документите  да  са  подготвенит.  Това  е 
единият ми аргумент. Считам, че по никакъв начин няма да подценим 
труда й, нито на който и да е от нас.

Второ,  считам,  че  сме доста  изтощени,  за  да  приемем днес  в 
цялост,  като знам от предходните години колко време, макар и вече 
приемани  хронограми,  ни  е  отнемало  и  колко  винаги  възникват 
въпроси и колко важно е това, защото ние след това не можем да ги 
променяме.  Затова аз  Ви правя предложение,  съвсем аргументирано, 
мисля,  поради  тези  мотиви  да  се  откажем  днес  да  гледаме 
хронограмата. Това не е най-спешното нещо, което трябва да направим. 

Единствено  бих  приел,  ако  днес  щяхме  да  приемаме, 
обществена  поръчка  за  машини,  че  е  много  спешно  и  не  търпи 
отлагане,  но не и хронограмата. Поради тези два аргумента, първо – 
защото не мисля, че в момента сме във форма да я приемем цялата, а не 
можем да стигнем донякъде, пък другата комисия…. Става така, че с 
благодарностите и с всичко, и всички знаем, без да се оценяваме, какво 
е направила тя за комисията и не това е единственото нещо. Мисля, че 
при цялото ми уважение не трябва днес да гледаме точка 2, след като 
стана 16.05 часа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин  Ивков.  Вашето  изказване  в  едната  си  част  е  изказване,  в 
другата си част е процедура за отлагане за разглеждане на следващо 
заседание. В часта относно изказване, или по отношение на процедура? 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  По  отношение  на  процедура. 
Стъпвайки на това, което казва господин Ивков, че никога не е било да 
я приемем в един ден, и това не е и възможно, аз затова предложих да я 
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започнем.  Не е  толкова трудно да  се  започнат  първите неща.  Всеки 
може да я преразгледа, ако се наложи, или ако успеем, ако се наложи да 
я изгледаме докрай – не днес, разбира се. Само казвам, че според мен е 
хубаво да я започнем. И пак казвам, стъпвайки на изказването, че няма 
как даже да я завършим в един ден. Никога не сме я завършвали в един 
ден, по мои спомени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Това 
всъщност беше и обратно процедурно предложение. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  аз  също  смятам,  че  не  само 

трябва да я започнем, няма как да я започнем и да спрем донякъде. Ние 
трябва докрая да я разгледаме и да я приемем евентуално, защото до 
вчера  обяснявахме  пред медиите за  обема работа,  която е  свършила 
Централната  избирателна  комисия  и  след  проведени  толкова 
национални избори една хронограма не би трябвало да затруднява този 
състав  на  ЦИК.  Така  че,  вместо  да  губим време  в  приказки,  досега 
щяхме да сме минали поне 10 точки от нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  постъпи  процедурно  предложение  за  отлагане 

разглеждането на хронограмата за следващо заседание на комисията. 
Режим на гласуване на това процедурно предложение. 

Гласували:  16 членове на ЦИК: за – 9  (Александър Андреев,  
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка  
Ганчева,  Мария  Бойкинова,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева); против – 7 (Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Росица Матева).

Отрицателен вот. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  гласувах  против,  защото  като 

гледам хронограмата, първият срок е на 27 март, тоест, след няколко 
дни. Затова ми се струва, че наистина нямаме основание да отлагаме 
приемането  на  хронограмата,  още  повече,  че  новият  състав  на 
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комисията ще трябва тепърва да се запознава с нея. По-добре е да се 
приема и ако има необходимост, след това да се правят поправки в нея.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  разглеждаме  хронограмата,  тъй  като  процедурното 

предложение не събра необходимото мнозинство. 
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаеми  колеги,  първоначално  бях 

абсолютно „за“ да разгледаме хронограмата днес и да я приемем, но 
след като чух изказването на аргументите на господин Ивков, които 
почти  изцяло  подкрепям,  считам,  че  беше  добре,  ако,  както  се 
предполага,  че  днес  ще  има  указ,  а  утре  стане  стане  приемо-
предаването, това да е първият акт като приемственост председателят 
на досегашния състав на ЦИК да даде на новия изготвената хронограма 
от  госпожа  Румяна  Сидерова  и  с  това  да  покажем  един  акт  на 
приемственост, а вече новият състав ако решат, да я приемат или не в 
този й вид. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  процедурното  предложение  не  събра 

необходимото  мнозинство,  така  че  в  момента  разглеждаме,  колеги. 
Моля докладчика да представи хронограмата. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  в  точка  1  вместо  написания 
текст в последната колона – срок до дата, да се отбележи указ 53 от 
19 март 2019 г. на Президента на републиката. 

В точка 2 този текст, който грешно е пренесен, отпада. Тук съм 
сложила въпросителни за определяне на структурата и съдържанието 
на  единната  номерация  на  избирателните  секции  и  „формира  и 
утвърждава единната номерация на СИК извън страната“. Сложила съм 
въпросителна  дали  да  са  55  дни,  доколкото  срокът  е  50  дни  за 
образуване  на  секциите  от  кметовете  на  общини,  и  дали  ще  е 
достатъчен  този  срок  от  55  дни,  за  да  има  прието  решение. 
Предоставям на вас да решим дали ще е не по-късно от 60-тия ден, 
който е почти втория ден от работата или третия на новата комисия, 
или да бъде 53, тъй като става дума за приемане на решение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  по  този 
въпрос? 

РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: „53“. „53“. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Поне 55. 
Какво решаваме? 
Точка 3 няма срок, защото и в кодекса пише, че незабавно след 

обявяване на изборите ръководителите на дипломатически и консулски 
представителства трябва да предприемат мерки, за да поискат съгласие 
на приемащата държава за откриване на секции на нейна територия – 
било в ДКП или извън ДКП, съответно с режима на държавата, или да 
уведомята,  ако  някъде  има  уведомителен  режим.  Има  и  такива 
държави. 

В точка 2 аз съм писала „55“. Колегите редлагат „53“ дни. Тази 
точка ще мине на съответното място. 

Предлагам Ви да напишем тук в точка 2: „55“ дни. То пишеше 
„60“. 

Областните  управители  насрочват  консултации  за  състави  на 
РИК, които са публични. Денят и часът, знаете, се обявява, не по-късно 
от  58  дни  преди  изборния  ден.  Дните  съм  ги  отчитала  и  съм  ги 
сравнявала  с  хронограмата  за  парламентарните  избори  и  с  оглед  на 
това, да има време да се свикат консултациите и да бъдат проведени и 
към 50-ия ден да си направят предложенията за състави на РИК. 

За 18 и 19 – в какъв срок, когато не са постигнати споразумения 
при разговорите при областния управител, се изпращат документите. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: При всички случаи тези решения ще 
останат в сила, тъй като те не са отменени. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Искаш да кажеш: там да отпаднат. Ще 
отпаднат, разбира се, да. 

Точка  5.  Определя  условията  и  реда  за  образуване  на 
избирателни секции извън страната 57 дни преди изборния ден.

Точка  6.  ЦИК  определя  с  Методика  размера  на 
възнагражденията  на  членовете  на  избирателните  комисии  и  на 
специалистите към тях към 57-тия ден. 
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Точка 7. Президентът на републиката определя наименованията 
и границите на номерацията на изборните райони. 

Тук остават районите от парламентарните избори. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Упълномощавам 

госпожа Мусорлиева да води заседанието. 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Може  ли  да 

продължим? 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, тъй като разбрах, че 

при разговорите, които беше провел председателят с новия председател 
на  ЦИК,  е  ставало дума,  че  е  хубаво хронограмата  да се  приеме от 
новия  състав  на  Централната  избирателна  комисия,  оттеглям 
хронограмата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Само да кажа, 
тъй  като  ме  упълномощи  госпожа  председателката,  вече  имаше 
решение за неотлагане. Мисля, че комисията е законна, продължава да 
работи и Ви моля – ние започнахме, има решение.

Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаема  госпожо 

председателстващ,  в  крайна  сметка,  докладчикът,  който  е  внесъл 
точката  за  докладване,  независимо  от  решението  на  Централната 
избирателна  комисия,  счита,  че  би  седвало  да  я  оттегли  и  оттегля 
хронограмата за разглеждане. В тази връзка аз лично считам, че ние би 
трябвало да уважим волята на докладчика и в този случай да не бъде 
разглеждана  точка  2,  поради което считам,  че  няма пречка да не  се 
гледа. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Добре. 
Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще си позволя да взема отношение и 
по  този  въпрос.  Уважавам  решението  на  госпожа  Сидерова  и  ще 
подкрепя това нейно предложение, с благодарност към целия принос, 
който тя има за престижа на Централната избирателна комисия, за това, 
което ЦИК е, а тя е част от историята на ЦИК и е история на ЦИК, с 
най-добри  чувства  към  нея.  Само  да  не  си  мисли,  че  няма  да 
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продължава  да  бъде  част  от  живота  на  Централната  избирателна 
комисия. 

Тъй като взех думата, в последните дни бях страшно напрегната, 
защото цялата емоция, която се опитвах да потушавам, надявам се, в 
момента да не избухне. Искам да кажа на всички, че ние сме свързани с 
един  много  хубав  период  от  историята  на  Централната  избирателна 
комисия като държавен орган. Ако мога метафорично да се изразя, за 
мен  това  е  романтичният  период  на  ЦИК.  Всеки  един  от  нас  даде 
страшно много, целия си опит, всичките си знания, разви човешките си 
качества, направи всичко, за да може комисията да достигне до едно 
много добро ниво, на което показа как може да се работи в напрегната 
обстановка,  с много интензивен труд, за много кратки срокове да се 
справя с големи предизвикателства, разчитайки на общите усилия и на 
колективното начало да се справя успешно с всички въпроси. 

На  всички  пожелавам  много  здраве  и  много  успехи  и 
удовлетворение  в  живота  –  на  председателката,  която  ни  вдъхваше 
всеки ден страшно много енергия, за целия стоицизъм, дори героизма, 
който прояви, браво, евала! На всички вас, колеги, също! 

Благодаря Ви много! Успех! (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, много е хубаво, че 

все още бъркате Матева и Нейкова. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз също искам да благодаря, че 

бяхме заедно пет години, но искам да Ви благодаря и за възможността, 
която  ми  дадохте,  да  бъдат  говорител  на  Централната  избирателна 
комисия. това в личен план ми е струвало много всеки път. Надявам се 
да не съм Ви разочаровала. Това, че има сълзи и усмивки означава, че 
сме запазили човешкото в себе си и независимо, че сме се карали, ние 
сме се карали аргументирано в хода на работа. Но, в крайна сметка, 
мисля,  че  ще  запазим  едни  добри  отношения  и  добри  приятелства, 
особено аз лично с госпожа Матева. (Ръкопляскания)
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Така  че,  успех  на  всички,  които  оставате  в  Централната 
избирателна  комисия,  и  ако  Ви  стане  много  напрегнато  в  хода  на 
работа, ние винаги можем да разведрим обстановката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо 
Нейкова. Бяхте прекрасен говорител.

Госпожа Сидерова вдигна ръка. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: Последно заседание ни е, колеги. И на 

мен ми се иска и аз да кажа няколко думи. За мен беше един много 
труден период, защото той беше много натоварен, особено в началото 
по различни причини, и в края също – много труден период, също по 
различни причини извън ЦИК, и в двата случая. 

Аз  съм  доволна,  че  работихме  в  този  състав.  Морално  съм 
удовлетворено  от  вашето  отношение  към  мене,  от  това,  че  имах 
възможност да предам опита си и Вие често пъти да твърдите, че се 
съобразявате с моите знания, не с мен като човек само. За мен това 
беше голямо удоволствие и предизвикателство да работя. 2018 година 
не е малък периодът. Ще си остана с добрите спомени за всеки от вас, 
който се е държал с мене така, както аз съм се опитвала да се държа с 
него.  Разбира  се,  имаше  поскарвания,  имаше  някои  други  по-остри 
моменти, но те са неминуеми, защото ние сме хора, които трябва да 
вкараме  в  релси  един  от  най-сложните  обществени  сектори  в 
политическата  борба за  власт  и  трябва  да  я  облечем с  решения и  с 
препоръки, с методически указания, така че в страната да съществува 
ред и по един нормален път да се сменят властите – било на централно 
ниво, било на местно ниво. Мисля, че ние постигнахме този резултат. 
за това говорят оценките на международните институции за нас и те са 
много  по-важни,  защото  хората  отдалече  забелязват  по-добре  и  по-
неутрално могат да оценят нашата работа. 

Благодаря Ви, че бяхме заедно!  (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, госпожо 

Сидерова. 
Госпожа Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, и аз да кажа две думи. 
Разбира се, няма да се разплакваме. Аз много благодаря на съдбата, че 
ми даде възможност да работя с вас, да се запозная с всеки един от вас. 
Всеки един от вас ще го нося в сърцето си като добър приятел. И Ви 
пожелавам успех в новия състав на ЦИК. (Ръкопляскания)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  Ви, 
госпожо Матева. 

Уважаеми  колеги,  това  беше  последното  заседание  на  тази 
комисия. 

Благодаря за хубавите думи! Желая на всички: на добър час! 
Закривам заседанието.  

(Закрито в 16,30 ч.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева 

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова  

Стенограф:
Юлия Стоичкова
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