ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 668
На 11 септември 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение за определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани в
Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за
кметове, насрочени на 14 октомври 2018 г.
Докладва: Александър Андреев
2. Доклад относно постъпили оферти за пазарно проучване на
машини за гласуване.
Докладва: Камелия Нейкова
3. Проект на решение за определяне на възнагражденията на
членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в
гр. Садово.
Докладва: Катя Иванова
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Мария Бойкинова
5. Доклад относно въпросник, касаещ проучване на достъп до
избори на групите в неравностойно положение.
Докладва: Таня Цанева
6. Доклади по писма.
Докладват: Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Таня Цанева, Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,
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Ивайло Ивков, Георги Баханов
7. Разни.
Докладва: Мария Бойкинова
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Иванка Грозева, Кристина Стефанова, Росица
Матева, Румяна Сидерова.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Йорданка Ганчева – член на Комисията, и госпожа Мария
Мусорлиева – заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добър ден, колеги!
Откривам заседанието на Комисията на 11 септември 2018 г.
Определям колегата Метин Сюлейман да отчита резултата от
гласуването.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение за определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани в
Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за
кметове, насрочени на 14 октомври 2018 г. Докладчик – колегата
Андреев.
2. Доклад относно постъпили оферти за пазарно проучване на
машини за гласуване с докладчик госпожа Нейкова.
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3. Проект на решение за определяне на възнагражденията на
членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в
гр. Садово. Госпожа Иванова е докладчик.
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки с докладчик колегата Бойкинова.
5. Доклад относно въпросник, касаещ проучване на достъп до
избори на групите в неравностойно положение – доклад на колегата
Цанева.
6. Доклади по писма с докладчици: господин Андреев,
госпожа Нейкова, госпожа Цанева госпожа Солакова и аз.
7. Разни – със заявил се докладчик колегата Бойкинова.
Моля за вашите предложения за изменение и допълнение на
така предложения от мен дневен ред.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В доклади по писма да ме включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Включвам ви,
колега Ивков, в доклади по писма.
Други предложения за изменение и допълнение на дневния
ред? Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, в доклади по писма да ме
включите
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Включвам ви,
колега Баханов, в доклади по писма.
Други предложения за изменение и допълнение на дневния
ред? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Дневният ред е приет.
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Преди да пристъпим към първа точка от така приетия дневен
ред, да съобщя, че всички колеги, които отсъстват от заседанието
днес, отсъстват по обективни причини.
Пристъпваме към първа точка от дневния ред. Заповядайте,
колега Андреев за вашия доклад.
Точка 1. Проект на решение за определяне чрез жребий на
поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани в
Централната избирателна комисия за участие в частичните избори за
кметове, насрочени на 14 октомври 2018 г.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в 10 ч. днес
съгласно наше протоколно решение от 7 септември 2018 г. се
проведе жребият за определяне на поредните номера в бюлетините
на партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за
участие в частичните избори за кметове, насрочени на 14 октомври
2018 г.
Проектът на решение е във вътрешната мрежа в моята папка.
Съгласно проведения жребий с № 1 е „Земеделски народен
съюз”, с № 2 е партия ГЕРБ, с № 3 – „Земеделски съюз „Александър
Стамболийски”, с № 4 - Движение за права и свободи (ДПС), с № 5 –
партия АБВ (Алтернатива за българското възраждане), с № 6 –
„Българска социалистическа партия”, с № 7 е ВМРО – Българско
национално движение.
Номерата на независимите кандидати, издигнати от
инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали
кандидатски листи в бюлетината за гласуване в частичните избори
за кметове, насрочени на 14 октомври 2018 г., следват номерата на
партиите, определени чрез жребия в Централната избирателна
комисия съгласно поредността на регистрацията им в Централната
избирателна комисия.
Нашето решение подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Андреев.
Моля за вашите предложения за изменение и допълнение на
така представения от колегата Андреев проект на решение. Не
виждам.
Подлагам на гласуване така представеното решение. Режим
на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Решението е прието. Колега Андреев, номерът на решението
е 5132-МИ.
Преминаваме към втора точка от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Нейкова, за вашия доклад.
Точка 2. Доклад относно постъпили оферти за пазарно
проучване на машини за гласуване.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
докладна записка с вх. № ЦИК-09-176 от 11 септември 2018 г. от
директора на дирекция „Администрация” госпожа Манолова
относно предоставяне на информация за постъпилите оферти за
възлагане на пазарно проучване, анализ и консултиране за
определяне на прогнозна цена за производство, закупуване, наемане
и доставка в страната на не по-малко от 12500 машини за гласуване.
В папка „Пазарно проучване за машини за гласуване” са
публикувани всички постъпили оферти. До крайния срок, 17,30 ч. на
10 септември са подадени четири оферти. Първата оферта е с вх. №
ЦИК-06-25 от 10 септември, постъпила в 12,04 ч.; следващата е с вх.
№ ЦИК-06-26 от 10 септември в 15,03 ч.; третата оферта е постъпила
с вх. № ЦИК-06-27 от 10 септември 2018 г. в 16,27 ч.; и четвъртата
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оферта е с вх. № ЦИК-06-28 от 10 септември 2018 г., постъпила в
16,28 ч.
Подадените оферти се съхраняват от определеното за това
длъжностно лице, а именно господин Желязков.
В тази докладна записка директорът на дирекция
„Администрация” предлага на ЦИК да направи преценка на
вариантите, по които ще продължи разглеждането на офертите, тъй
като, както знаете, предвид стойността на поръчката, която е под 30
хил. лева, така че това не е обществена поръчка по смисъла на
Закона за обществените поръчки.
Моето предложение е постъпилите оферти да бъдат отворени,
разгледани и класирани от комисия, която бъде определена в
днешното заседание от Централната избирателна комисия, и след
като комисията приключи своята работа, да ни представи
резултатите от своята работа.
Предлагам за членове на комисията, която ще разгледа
офертите, колегите: Томов, Матева, Райков, Чаушев и Пенев. За
резервни членове предлагам колегите Стефанова и Андреев. Моето
предложение аз председател на комисията е колегата Пенев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли
предложения по така направения от колегата Нейкова доклад?
Доколкото разбирам, докладчикът предлага въз основа на
представената
информация
и
докладната
записка
на
администрацията, да изберем ред за разглеждане на тези оферти, а
именно да бъде определена комисия, която да разгледа офертите, и
съответно да представи резултатите от работата си на Централната
избирателна комисия.
Има ли предложения за друг ред? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на колегата Нейкова
за определяне на ред за разглеждане на тези оферти чрез комисия от
състава на Централната избирателна комисия.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Предложението на колегата Нейкова е прието.
Колега Нейкова, вие имате предложение за състава на
комисията, а именно господин Томов, госпожа Матева, господин
Райков, господин Чаушев и господин Владимир Пенев. Като
резервни членове – колегата Андреев и колегата Стефанова. За
председател на комисията предлагате господин Владимир Пенев.
Колеги, има ли други предложения и мнения по предложения
от колегата Нейкова състав на комисията? Не виждам.
Подлагам на гласуване този състав на комисията за
разглеждане на офертите.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Предложението е прието.
Преминаваме към трета точка с докладчик госпожа Иванова.
Заповядайте.
Точка 3. Проект на решение за определяне на
възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на
местен референдум в гр. Садово.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, както ви е известно от
предходен мой доклад, с решение на Общински съвет – Садово, на
13 октомври 2018 г. е насрочен местен референдум в с. Катуница,
община Садово, област Пловдив. В тази връзка на 11 септември
2018 г. в Централната избирателна комисия е постъпило писмо от
председателя на Общинската избирателна комисия – Садово, с вх. №
МР-15-187 относно определяне възнагражденията на ОИК и СИК за
произвеждане на местен референдум в с. Катуница.
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Подготвила съм проект на решение, който се намира в моя
папка от днешно заседание. Решението е стандартно, размерите на
определените възнаграждения за членовете на ОИК и СИК са
съобразени с практиката на Централната избирателна комисия при
произвеждане на местни референдуми в други населени места от
страната. Моля да се запознаете с него и ако има нови предложения,
да ги обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, запознайте
се с проекта и моля, ако имате предложения за изменение и
допълнение на така представения ни проект на решение от колегата
Иванова, да ги направите. Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Решението е прието. Колега Иванова, номерът на решението
ви е 5133-МР.
Преминаваме към четвърта точка с докладчик колегата
Бойкинова. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
Точка 4.
Доклади
по
дела,
жалби,
сигнали
и
административно-наказателни преписки.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви жалба, която е
в моята папка. Тя е до главния прокурор на Република България с
копие до Централната избирателна комисия от Ангел Тодоров
Иванов относно това, че същият е подал сигнал до Окръжна
прокуратура – гр. Пловдив. Сигнализирал е относно това, че кметът
на гр. Брезово е осъден от Пловдивския окръжен съд с влязла в сила
присъда. Аз ви докладвах сигнала, имаше сигнал и до нас, и до
Общинската избирателна комисия. Присъдата е да не заема
държавна длъжност за срок от една година. Ако си спомняте,
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докладвах ви, Общинската избирателна комисия – Брезово, беше
взела решение за отхвърляне на сигнала. В жалбата се твърди, че
има образува преписка, но жалбоподателят счита, че трябва да се
вземат спешни мерки, тъй като на решението на Общинската
избирателна комисия – Брезово, е обжалвано, Административният
съд го е отменил като нищожно. Но въпреки всичко Общинската
избирателна комисия не се е събрала, за да вземе решение да
прекрати предсрочно пълномощията на кмета с мотив, че решението
не е влязло в сила.
Докладвам ви за сведение. Направих справка в страницата на
ОИК – Брезово. Последното им заседание е от август месец, нямат
ново насрочено. Ще направя справка дали е влязло в сила решението
на Административния съд и ще ви докладвам за казуса с кмета на гр.
Брезово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Бойкинова,
предлагате да остане за сведение. Други предложения има ли,
колеги? Няма. Остава за сведение.
Колеги, преди да преминем към следващата точка, да
честитим рождения ден на колегата Райков и да му пожелаем здраве,
лични и професионални успехи от мое име и от името на
Централната избирателна комисия. Всичко добро, колега Райков!
(Ръкопляскания).
Преминаваме към пета точка с докладчик госпожа Цанева.
Заповядайте, колега Цанева.
Точка 5. Доклад относно въпросник, касаещ проучване на
достъп до избори на групите в неравностойно положение.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, ще ви помоля да
отворим въпросника, който ни беше изпратен от господин Карера,
който осъществява тази анкета по линия на Европейската комисия,
дирекция „Правосъдие и потребители”. Касае се за проучване на
достъпа до избори за хора в неравностойно положение, с
увреждания.
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Първият въпрос е: Какъв вид организация представлявате?
Отбелязала съм: Национален избирателен орган или публична
администрация. Това е единственият подходящ отговор.
Вторият въпрос: Моля, посочете името на вашата
организация. Отговор: Централна избирателна комисия.
Трето: Моля, изберете вашата референтна държава. Става
въпрос дали отговаряме само за една държава или за правилата в
няколко държави. Отговорът на този въпрос е: България.
Искам да кажа, че имах и съдействието и на госпожа
Сидерова по някои отговори.
Четвърти въпрос: От следните опции какви са основните
предизвикателства за активното политическо участие (гласуване) на
хората с увреждания във вашата държава? Маркирайте трите найважни предизвикателства.
Аз съм маркирала две, защото не смятам, че трябва да
маркираме другите. Маркирала съм „самото увреждане” и „липса на
алтернативни начини за гласуване, като например електронното”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам
за по-добра оперативност да вървим по въпроси. Доколкото разбрах
от доклада на колегата Цанева, първите три въпроса касаят за кой
орган става въпрос. Колегата Цанева е попълнила наименованието
на органа, за коя държава.
По отговорите на първи до трети въпрос имате ли други
становища? Няма.
Разглеждаме въпрос № 4. Колегата Цанева като докладчик
предлага да бъде отбелязано „самото увреждане” и „липсата на
алтернативни начини на гласуване”.
Моля за други предложения или мнения по така представения
ни проект на отговор на въпрос № 4.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, в последната част от въпроса
„Съществуват ли други предизвикателства за активното политическо
участие на хората с увреждания освен изброените по-горе?”,
отговорът е „не”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, има ли
други предложения за отговор на въпрос № 4, различни от така
представения ни проект на отговор от колегата Цанева? Няма.
Преминете към въпрос № 5, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Въпрос № 5 е: „Политическо участие на
хората
с
увреждания:
пасивно
политическо
участие
(кандидатиране)”.
Както виждате, тук съм маркирала „липса на финансова и
друга подкрепа за получаване на допълнителните средства”; „липса
на достъп в технологиите”; и „социална изолация и други социалноикономически фактори”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля ви за
вашите предложения на микрофон. Колега Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моето предложение е да се
допълни „които не разбират свойството и значението на постъпките
си и не могат да ги ръководят”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Съгласни ли сме,
колеги? Нямаме други становища.
Колега Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За мен по-съществената е втората част.
Ясно е, че не могат да ги ръководят, въпросът е „и които са под
запрещение по силата на съдебен акт, не могат да се кандидатират”.
Това е същественото в това изречение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, доколкото
разбирам и от обсъжданията, имаме съгласие това да бъде
допълнено. Колегата докладчик не възразява.
Отговорът на въпрос № 5 ще бъде без отбелязването в
четвъртото квадратче, нали така, колеги?
Има ли други мнения и предложения за допълнения по
въпрос № 5 от въпросника? Разбирам, че единодушно се обединихме
около отговорите, които бяха докладвани.
Преминаваме към следващия въпрос. Продължете, колега
Цанева.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Въпрос № 6: Политическо участие на
хората с увреждания: общи въпроси
6. Предприела ли е вашата държава някакви физически и/или
технологични мерки за улесняване на политическото участие на
хората с увреждания?
По тази точка съм маркирала: „входни рампи”; „кабини за
гласуване, предназначени специално за хора с намалена
подвижност”; аудиовизуални мерки за хората с намалено зрение
и/или слух”; „съдействие в кабините за гласуване (напр. от
определен изборен служител, или от определен член на семейството)
– от посочено от избирателя лице”; (Това е нашето допълнение – от
кого да бъде.) Следващото: „мерки за гласуване в болници,
институции или домове за грижи”.
Това са отбелязванията по шести въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото
разбрах, колеги, в отбелязването „Съдействие в кабини за гласуване
от посочено от избирателя лице не може да е член на СИК”, колегата
Цанева като докладчик ще допълни и всички други категории,
които не могат да бъдат.
В отбелязването „Друго” ще направим отбелязване със
съответните пояснения, като включим подвижна избирателна кутия,
осигуряване на транспорт и гласуване в секция по избор.
Други предложения, колеги, има ли по въпрос № 6?
Колегата докладчик е съгласна с всички направени
предложения, колегите не възразяват. Преминаваме към въпрос № 7.
ТАНЯ ЦАНЕВА: 7. Запознати ли сте с други обещаващи
практики или инициативи, предприети във вашата държава за
насърчаване на политическото участие на хората с увреждания?
В този случай съм отговорила „не”, тъй като, както виждате в
поясненията, става въпрос за програми, политики и инициативи по
законодателни промени. Не съм съвсем сигурна, но моето мнение е
отговорът да бъде „не”.
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В следващото виждате: Ако да, моля да предоставите
информация за обхвата и вида на мярката, участниците, равнището
на изпълнение – местно, регионално, национално, и финансиращата
институция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по въпрос
№ 7 приемаме отговора на докладчика? Или отговор „да?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Отговорът на въпрос № 7 да бъде
„да”, а долу, където трябва да дадем допълнителни пояснения,
отговорът да бъде, че Централната избирателна комисия провежда
специализирана
информационно-разяснителна
кампания
по
отношение на хората с увреждания чрез аудиовизуални и печатни
материали и финансирането е от държавния бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Колеги,
възразявате ли срещу така предложения от колегата Андреев
отговор? Има ли необходимост от изрично гласуване? Доколкото
виждам и от обсъжданията, ние се обединихме. Колегата докладчик
възприема направените предложения.
Аз възприемам предложенията, направени в зала, и
предлагам на колегата докладчик и на колегите да го включим,
защото знаете, че за всеки вид избори ние се свързваме с
организациите на хората с увреждания. Допълваме и това.
Други предложения към отговора на въпрос № 7? Не виждам.
Преминаваме към въпрос № 8. Моля, представете, колега
Цанева вашия проект на отговор.
ТАНЯ ЦАНЕВА: 8. Какъв вид инициативи или реформи
бихте предложили за засилване на политическото участие на хората
с увреждания във вашата държава?
Моля, доразвийте отговора си. Например, за предложените
инициативи или реформи, до какво биха довели тези инициативи
или реформи? Как биха могли тези инициативи или реформи да
доведат до подобряване на политическото участие на хората с
увреждания?
На този въпрос нямам отговор.
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Към въпрос № 8 записах, че ще видим нашия анализ, който
сме направили от проведени избори, по отношение на хората с
увреждания и това, което е предложено там, ще бъде включено.
По въпрос № 9. Политическо участие на мобилните граждани
на Европейския съюз с увреждания.
От следните опции, какви са основните предизвикателства за
политическото участие на хората с увреждания, които са мобилни
граждани на Европейския съюз, във Вашата държава?
Както виждате, отбелязала съм „самото увреждане”; „липса
на алтернативни начини на гласуване” (но това вече казахме, че
няма да бъде отбелязано); и последното, което съм отбелязала, е
„езикова бариера”.
И след отбелязване в посочените квадратчета, моля,
аргументирайте избора си и обяснете по какъв начин тези
предизвикателства се различават от предизвикателствата, пред които
са изправени хората с увреждания, които са граждани на Вашата
държава. Съществуват ли някакви допълнителни предизвикателства
за мобилните граждани на ЕС с увреждания?
Тук отговорът ми е, че Изборният кодекс не третира
мобилните граждани на Европейския съюз с увреждания по начин,
различен от този за българските граждани с трайни увреждания и те
се ползват с едни и същи права.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за
вашите предложения на микрофон.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Ако приемате отбелязаните отговори по
въпрос № 9, чета ви въпрос № 10:
Запознати ли сте с някакви мерки, предприети във Вашата
държава за насърчаване на политическото участие на хората с
увреждания, които са мобилни граждани на Европейския съюз?
Моят отговор е „не”. Не знам за такива програми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли
предложения за изменения, за допълнения на отговора на колегата
Цанева? Не виждам.
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Преминете нататък, колега Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: И последният, 11-ти въпрос, е:
„11. Място за допълнителни коментари:
Моля, чувствайте се свободни да запишете всякакви
допълнителни коментари в полето по-долу.”
Тук имам един коментар, за който колегата Сидерова ми е
съдействала:
„Считаме за неудачно да се предостави право на глас на лица,
които не разбират свойството и значението на постъпките си и не
могат да се ориентират в обкръжаващия свят, за да защитят правата
си и са поставени под запрещение именно поради това.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли
предложения за изменение и допълнение на отговора по въпрос
№ 11? Доколкото разбирам, това е предложение на докладчика и на
колегата Сидерова.
Колега Томов, моля за вашето предложение на микрофон.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: То не е, собствено казано,
предложение, а е по-скоро реакция на предложението на колежката
Цанева. Въпросът за ограничаването на изборните права на хора,
които не разбират свойството и значението на постъпките си, е
твърде комплициран, за да бъде разказан по този начин с едно
изречение. Свързан е и с контролната намеса на институции, които
могат да дефинират това. По принцип възможностите за
злоупотреби с налагането на подобни ограничения са твърде големи
и представляват сериозен политически проблем. От тази гледна
точка аз предлагам да няма такъв текст. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колегата
докладчик си държи на своето предложение.
Има ли други предложения по въпрос № 11?
Колеги, тъй като възприемам предложението на колегата
Томов като ново предложение по същество, съобразно нашия
правилник ще подложа на гласуване отговора по въпрос № 11 първо
на колегата докладчик.
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Колега Томов, като водещ заседанието да разбирам ли, че не
сте направили предложение, което да е ново по своето същество?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Всъщност изразявам отношението си
към предложението на докладчика, като предлагам, тъй като нищо
не ни задължава да имаме свободен отговор, да го няма текста, който
предлага докладчикът. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, съобразно
моите възприятия за така проведената дискусия, подлагам на
гласуване на гласуване съгласно чл. 27 от нашия правилник
предложението на докладчика за отговор на въпрос № 11, така както
беше докладвано.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 8 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Таня Цанева);
против – 7 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов).
Колеги, тъй като не постигнахме мнозинство за решение,
отпада така предложения отговор на колегата Цанева. Остава без
отговор.
Подлагам на гласуване отговорите на въпросите в целия
въпросник, така както бяха представени от колегата Цанева,
изменени и допълнени в зала.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Отговорите по въпросника са приети.
Преминаваме към шеста точка - доклади по писма. Първи
докладчик е колегата Андреев. Заповядайте, колега Андреев.
Точка 6. Доклади по писма.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря ви. Уважаеми колеги,
докладвам ви подготвено писмо-отговор на писмо, получено в
Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-20-1 от 31 август
2018 г. Качено е в моята папка, може да се запознаете с него. Аз
съвсем накратко ще ви предам съдържанието.
По електронната поща ни пише Райън Хийт, която е редактор
на „Политико Европа”. С оглед увеличаване на гражданите на
Европейския съюз, които да гласуват в изборите за Европейски
парламент през 2019 г., пита дали тези лица, които желаят да
гласуват в България, трябва да попълнят специална декларация или
образец, който попълват пред общинската администрация, за да
могат да бъдат включени в избирателните списъци, или това е
стандартен формуляр, който се предоставя от общината. И какъв е
срокът, тъй като е прочела, че по отношение на българските
граждани е 40 дни или 25 дни? Според мен срокът за подаването на
заявление за гласуване на българските граждани извън страната е 25
дни и няма отношение към регистрацията в избирателните списъци,
тъй като знаете, че те се включват автоматично от общинската
администрация съгласно база данни „Население”. Има срокове, ако
лицето желае да гласува по настоящ адрес или за определени лица с
удостоверение за гласуване на друго място.
В тази връзка съм подготвил писмо-отговор, което може да
видите в моята папка и ако имате допълнения, да ги направим.
Посочил съм текстовете на чл. 359, какви са условията за
вписване и че има такъв образец с наше Решение № 29-ЕП,
Приложение № 13 за изборите в 2014 г., като, разбира се, не е
сигурно дали те ще действат и към момента на изборите през 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за
вашите предложения за изменения и допълнения в предложения ни
от колегата Андреев проект на писмо-отговор.
Няма предложения. Режим на гласуване на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Предложението е прието.
Колега Андреев, продължете.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
вх. № ЦИК-07-131 от 11 септември 2018 г. Това е писмо, което ни е
изпратено от Лада Илачич, заместник-генерален секретар на
Държавната избирателна комисия в Република Хърватия, с което ни
благодари за изпратените отговори на въпросника за сравнителен
анализ на правомощията на Централната избирателна комисия,
който получихме чрез АСЕЕЕО. Докладвам ви го за сведение.
Докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-175 от
10 септември 2018 г. от Красимира Манолова, Дирекция
„Администрация”. Става въпрос за пресклипинга, който
Централната избирателна комисия получава въз основа на договор с
Българската телеграфна агенция. Тъй като договорът изтича на
13 септември 2018 г., предложението е договорът да бъде подновен
за шест месеца при същите условия и цена.
Моето предложение е докладната записка да бъде одобрена и
да бъде взето решение за подписването на нов договор, тъй като така
е бил и предходният договор, в смисъл, за шест месеца. Няма анекс,
а се подписва нов договор с Българската телеграфна агенция за
пресклипинга при същите думи за търсене в съответните съобщения
и медии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Андреев. Моля за вашите становища, мнения във връзка с доклада
на колегата Андреев. Не виждам.
Подлагам на гласуване направеното предложение от колегата
Андреев.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
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Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Предложението е прието.
Други доклади имате ли? Продължете, колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, връщам на доклад писмо,
постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-00-608
от 27 август 2018 г., качено е във вътрешната мрежа на 27 август
2018 г. в моята папка. Това е писмо от Държавната агенция
„Електронно управление” във връзка с проведеното обществено
обсъждане на проекта на Техническото задание за изграждане и
внедряване на пилотна система за дистанционно електронно
гласуване. С писмото Държавната агенция „Електронно управление”
ни уведомява, че в периода на общественото обсъждане не са
постъпили предложения и очакват от нас становище във връзка с
приемането на работата на изпълнителя фондация „Право и
интернет”.
Предлагам Централната избирателна комисия да проведе
работно обсъждане във връзка с проекта на техническото задание. И
тъй като с предходно наше писмо бяхме поискали от тях
информация във връзка и с постъпило писмо от Министерството на
вътрешните работи за изграждането на централизираната система за
електронна идентификация, дали да не бъде поискано тяхно
становище във връзка с това писмо, което ние препратихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Андреев, за вашия доклад. Доколкото разбирам, вашето
предложение е за работно обсъждане на писмото и при работното
обсъждане да се вземе предвид и направеното току-що от вас
предложение.
Колеги, има ли други предложения? Ще го включим като
точка за работно обсъждане в Централната избирателна комисия.
Следващ докладчик в тази точка е госпожа Камелия Нейкова.
Заповядайте.
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КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, връщам на
доклад писмо с вх. № ЦИК-00-624 от 3 септември 2018 г., което ви
докладвах в предходно заседание. С това писмо ни е представен
проект на споразумение за обработване на лични данни към
договори №№ 14 и 15 от юни 2018 г. между Централната
избирателна комисия и „Информационно обслужване”. Проектът на
споразумение е в моя папка в днешно заседание, като в жълто е
оцветен текстът, който сме допълнили с юрисконсултите. Доколкото
имам информация от тях, няма постъпили други предложения.
В началото на днешното заседание, в чл. 1, където са
изброени категориите лични данни, които са предмет на това
споразумение, по предложение на колегата Цачев ви предлагам да се
допълни „и данните на представляващите партии, коалиции и
инициативни комитети лица”, тъй като те се публикуват на нашата
интернет страница.
Пропуснах само да припомня, че тези договори са във връзка
с изпълнението на които и за техните цели всъщност. Единият
договор има за предмет актуализиране на съдържанието на
официалната интернет страница на Централната избирателна
комисия, а другият договор е за администрирането и управлението
от страна на „Информационно обслужване” на електронните
пощенски кутии както на Централната избирателна комисия, така и
на общинските избирателни комисии, създаването и поддържането
на съответните сървъри и услуги по защита от атаки от най-различен
характер.
Споразумението е необходимо да се сключи и по повод
Регламента за защита на личните данни, който се прилага от м. май
тази година.
Аз лично нямам други предложения за допълване на
споразумението. Предложенията от страна на ЦИК са възприети от
„Информационно обслужване”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли
предложения за изменение, допълнение или становища по така
направените отбелязвания от колегата Нейкова при доклада й?
Колега Нейкова, ще правите ли други предложения?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз бих предложила в чл. 1 да се
посочат данни не само за кандидатите за различните видове избори,
а и избраните лица след произвеждане на съответните избори, като
формулировката в този смисъл ще се възложи на юристите,
съгласувано с „Информационно обслужване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Колеги,
възприемаме ли предложението на колегата Нейкова или има
необходимост от допълнително обсъждане?
Доколкото разбирам, Комисията възприема така направените
предложения. Няма други предложения за изменение и допълнение.
Колеги, подлагам на гласуване проекта на споразумение с
направените допълнения от колегата Нейкова.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Предложението е прието.
Колега Нейкова, моля продължете със следващите си
доклади.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-11-49 от 7 септември 2018 г. По електронната поща на ЦИК
е постъпило запитване от господин Йосиф Барух, който поставя
въпроса какво означава текстът (предполагам, че това е извадка от
решение на Централната избирателна комисия, но не е посочено
кое), че за кмет на район са необходими една пета от избирателите
на района, но не повече от 500, за да се регистрира кандидатска
листа по предложение на инициативен комитет.
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Подготвила съм проект на отговор във вътрешната мрежа. С
него уведомяваме господина за съдържанието на разпоредбата на чл.
416 от Изборния кодекс и че тези текстове са приложими при
произвеждане на избори за кмет на район в градовете с районно
деление – София, Пловдив и Варна.
Моля да се запознаете с проекта на отговор и ако сте
съгласни, да го изпратим само по електронната поща, така както е
постъпило запитването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли
предложения за изменение и допълнение на предложения проект за
писмо от колегата Нейкова? Не виждам.
Режим на гласуване на проекта на писмото.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Предложението е прието.
Продължете, колега Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, което е
разпределено на колегата Матева, с вх. № НР-22-3-2 от 10 септември
2018 г. Мисля, че това е аналогично с предходно писмо, докладвано
от колегата Матева, постъпило по електронната поща от Василис
Карас.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Остава за сведение
и да се приобщи към преписката за приключване.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И последният ми доклад е с вх. №
ЦИК-99-227 от 10 септември 2018 г. Това е справка от А1 относно
ползването на мобилни услуги от страна на Централната
избирателна комисия. Предвид и съдържанието на писмото ви го
докладвам сега за сведение и да бъде предоставено на директора на
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дирекция
„Администрация”
и главния
счетоводител
за
предприемане на необходимите действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Аз
предоставям думата на госпожа Мусорлиева, тъй като моето
упълномощаване е до завръщане на председател или заместникпредседател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Здравейте,
уважаеми колеги! Моля за извинение! Благодаря ви, уважаема
госпожо Ганчева.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Таня Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-125 ви докладвам
за сведение писмо, получено по електронната поща от Централната
избирателна комисия на Грузия, с което ни благодарят за това, че ще
участваме като наблюдатели в предстоящите президентски избори.
Докладвам ви вх. № ЦИК-07-86 писмо, получено по
електронната поща, от Международния център за парламентарни
изследвания ICPS, с което ни информират за предстояща обучителна
програма, която ще се проведе от 5 до 9 ноември. Това писмо сме
получили и е докладвано на 12 юни т.г. от госпожа Мусорлиева.
Докладвам го за запознаване отново с това писмо.
Докладвам поканата за участие в предстоящия референдум в
Македония, който ще се проведе на 30 септември. Тази покана съм я
докладвала вече и към момента мога да ви информирам, че сме
изпратили имейл до Държавната избирателна комисия на
Македония, с който имейл правим запитване каква ще е програмата
в деня преди референдума.
Към момента имаме заявили се следните колеги: Цачев,
Матева, Нейкова, Андреев, Цанева и Сюлейман.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви,
уважаема госпожо Цанева.
Уважаеми колеги, референдумът в Македония е важен, нека
да гласуваме заявилите се колеги. Още повече, че имаме тясно
сътрудничество с Държавната избирателна комисия на Македония.
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Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Заповядайте, уважаема госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо, получено по електронната поща с вх. № МИ-06-450 от 5
септември 2018 г. от община Карлово. То е само за да насочат
вниманието ни на кой имейл адрес да изпращаме нашите писма,
адресирани до община Карлово. И това беше повод да открием
допуснатата техническа грешка в нашето организационно писмо във
връзка с частичните избори. На предното заседание го докладва
госпожа Кристина Стефанова. Изпратено е новото писмо заедно с
предишното на посочения актуален имейл адрес. Докладвам ви го за
сведение.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-174 от 10 септември 2018 г.
Това е докладна записка от госпожа Манолова – директор на
дирекция „Администрация”. Тя ни информира, че в изпълнение на
заповед № 116 от 26 юни 2018 г. за изготвяне на номенклатура на
делата със срокове за тяхното съхранение за учрежденския архив на
ЦИК в постоянната експертна комисия, която е назначена и на която
е възложено това изпълнение, изпитват затруднения. Още повече, че
не са успели да получат методическа помощ от страна на Централен
държавен архив, по-точно от господин Благовест Геков, който
ползва своя отпуск през м. август и началото на септември.
Предвид сложността на поставената задача и невъзможността
те да я изпълнят, предлагат и искат да получат принципното
съгласие на Централната избирателна комисия за оказване на
съдействие в разработването на необходимите документи от госпожа
Ирина Колева, експерт-архивист към Народното събрание, която е
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изразила готовност и до настоящия момент в такива случаи е
подпомагала Централната избирателна комисия многократно.
Аз предлагам принципно да дадем съгласие и да възложим на
администрацията да направи връзка с госпожа Колева и на следващо
заседание да ни предоставят информация за конкретните дейности,
които ще се възложат, размера на възнаграждението, срока за
изпълнение, както и, разбира се, да посочат тези необходими
документи. Защото изготвянето на номенклатурата по смисъла на
Наредбата по Закона за националния архивен фонд означава да се
състави списък на документите в учреждението (в случая
Централната избирателна комисия) и да се определят съответните
номера на индексите на делата, както и срокът за съхранение на
документите по тези дела.
Предлагам принципно Централната избирателна комисия да
даде съгласие за осъществяване на тази комуникация с госпожа
Ирина Колева и възлагане на задача на администрацията за
посочване на конкретните дейности, предмет на договора, който да
се сключи, и размер на възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли някой
нещо против, уважаеми колеги?
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо от министъра на вътрешните работи с вх. № ЦИК-04-02-9 от
7 септември 2018 г. То е по повод извършен оглед от експерти от
страна на МВР със съдействието на служители от Областната
администрация и от Централната избирателна комисия на сградата
бивша резиденция в Банкя. Както виждате, в самото писмо е описано
състоянието, което са констатирали експертите и което и ние
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констатирахме при огледа, извършен от наша страна. Посочва се, че
следва да се извърши цялостна пълна реконструкция на сградата, в
случай че тя бъде предоставена на Централната избирателна
комисия, с оглед на това, че спецификата на дейността на
Централната избирателна комисия и информацията, която се
съхранява, е предпоставка за изпълнение и на специфични мерки за
сигурност, включващи физически бариери, технически системи и
персонал за физическа защита, инфраструктурата около сградата и
включване на определени системи, с които да се осигури тази
безопасност и сигурност както на самата сграда, на дейността и на
информацията, която ще се съхранява там.
Обръщат внимание, че към настоящия момент ЦИК използва
помещения в сградата на Народното събрание, която се охранява с
полицейски органи. И с оглед на това, че Централната избирателна
комисия не е включена в списъка на обектите и дейностите, които
МВР охранява с полицейски органи по Приложение № 1 към чл. 92
от Закона за МВР, при преместване в друга сграда МВР няма да има
задължение за осигуряване на сигурността.
С оглед на всички действия, които Централната избирателна
комисия предприе по предоставения списък от министъра на
регионалното развитие и информацията от Областната управа,
включително и собствено проучване, което прави Централната
избирателна комисия, и с оглед на това, че ние информираме както
министър-председателя, така и председателя на Народното събрание
за всички предприети действия, но за да не изпращаме регулярно
отделни писма, аз ви предлагам това да бъде точка в дневния ред на
работно обсъждане на Централната избирателна комисия, на което
обсъждане да вземем решение за следващите действия, които да
предприемем.
На този етап ви го докладвам за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
моля ви да прекъснем за кратка работна среща на ЦИК, след което
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ще продължим с докладите на госпожа Солакова. Благодаря ви за
разбирането.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
уважаема госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз само за сведение да
напомня, че в папка „Покани” има покани за семинари, за да се
запознаете. Те са предоставени и на администрацията. Така че, който
проявява интерес, може да участва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
уважаема госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад писмо с
вх. № ЕП-00-6 от 3 септември 2018 г. Това е писмото от
„Информационно обслужване” ведно с доклада за проведените
тестове във втората тестова кампания за криптиране и електронен
обем на данни за кандидати и гласоподаватели в избори между
контактните точки на страните членки на Европейския съюз.
С оглед доклада на предходно заседание и проведената
работна среща
с разяснения от отговорния експерт от
„Информационно обслужване” ви предлагам да приемем работата на
„Информационно обслужване” с така представения доклад.
На следващо място, да приемем резултатите от втората
тестова кампания и да ги изпратим на Европейската комисия. За
коректност на доклада уточнявам, че експертът ни каза, че в случай
че пристигнат други резултати от тестовата кампания, те имат
готовност да ги обработят.
Предлагам ви да гласуваме това, уважаема госпожо
председателстваща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, има ли
други предложения, мнения?
Режим на гласуване на предложеното от госпожа Ганчева.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам преписка с вх. №
ЦИК-07-115/2 от 10 септември 2018 г. ведно с превод вх. № ЦИК-07115-3 от 11 септември 2018 г. Това е покана, която е докладвана като
информация че ще има такова събитие от госпожа Ивилина
Алексиева на 26 юли 2018 г. Става въпрос за покана за конференция
на високо равнище и семинар за държавите членки на тема „Намеса
в изборите в ерата на цифровите технологии: изграждане на
устойчивост към киберзаплахи”. Конференцията ще се проведе на 15
и 16 октомври, като потвърдилите говорители, които ще се включат
в тази конференция, са европейският комисар по въпросите на
правосъдието Вера Йоурова, европейският комисар по вътрешните
работи и гражданство Аврамопулос и европейският комисар по
цифрова икономика и цифрово общество госпожа Мария Габриел.
В преписките, които ви докладвах, се съдържа подробна
информация за конференцията. От името на госпожа Алексиева
заявявам, че тя желае да участва в този семинар.
Моля ви да гласуваме участие в този семинар, като
евентуално до следващото заседание, предвид че сега я докладвам,
да се заявят и други колеги, които желаят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
да гласуваме направеното предложение. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, ще върна
доклада на следващо заседание, в случай че има и други колеги,
които желаят да участват.
Колеги, докладвам ви писма с вх. № ЦИК-07-135 от
10 септември 2018 г. и вх. № ЦИК-07-135/1 от 11 септември 2018 г.
Това е покана, която е адресирана до мен вероятно с оглед участието
ми в предходната конференция миналата година. това е
конференцията, която ви докладвах преди няколко заседания, която
се провежда традиционно на тема „Електронно гласуване” в
Австрия, Брегенц, в периода 2-5 октомври 2018 г. С оглед опита от
миналата година, че много бързо се изчерпват местата, като
припомням, че нашето решение, което приехме за участие, не можа
да бъде изпълнено в цялост, защото нямаше достатъчно бройки, ви
моля да гласуваме участие в тази конференция. Доколкото разбрах,
има колеги, които проявяват интерес. Госпожа Алексиева с оглед
служебните си ангажименти ще прецени дали да участва в
конференцията или не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
да гласуваме участие в тази конференция. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз в тази връзка имам едно
предложение. Разбира се, дали ще се заявят колеги членове на
Централната избирателна комисия, но ако има възможност, този път
да вземе участие и наш представител от администрацията, който е в
екипа за управление на проекта за електронно гласуване. Казвам
наш представител, защото не съм сигурна дали само госпожа
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Манолова все още е в екипа или заедно с госпожа Тихолова. Но поне
един да участва, ако има възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
да гласуваме това предложение. Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Владимир Пенев,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 7 (Георги
Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова).
Няма решение.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ МИ-22-5/3 от 5 септември 2018 г. На това писмо вече сме
отговаряли, пристигнало е през м. май 2018 г. То е от госпожа
Адамсън. Тя ни пита, доколкото й е известно, като жител на
България от европейска държава трябва да може да се регистрира в
избирателните списъци да гласува за местния кмет. „Знам много
хора, които са успели да се регистрират, но аз и други европейци се
затрудняваме да намерим правилния начин да постигнем това.” Била
информирана, че тъй като не е постоянно пребиваващ, статусът й се
постига само след пет години.
Ние сме отговорили как става гласуването съгласно чл. 396,
ал. 2 от Изборния кодекс на Република България.
Сега лицето отново ни казва, че след отговора се опитва да
получи потвърждение на правото на европейските граждани за
гласуване на кметски избори в района на Велико Търново.
Аз ви предлагам с едно писмо повторно да отговорим това,
което сме отговорили предходния път, като в допълнение да
обясним, че по смисъла на Изборния кодекс на Република България,
§ 1 от Допълнителните разпоредби, т. 4, буква „в”, „живял най-малко
през последните шест месеца”, тоест разясняваме уседналостта, и че
по-подробна информация може да намери на официалната ни
интернет страница.
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Предлагам
да
гласуваме
писмото,
госпожо
председателстваща, ако няма колеги, които искат да допълнят нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване на писмото.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само припомням, че имаме
покана с вх. № ЦИК-07-75-1 от 21 май 2018 г. за участие с
наблюдатели в парламентарните избори в Босна и Херцеговина на 7
октомври. Докладвала съм я вече няколко пъти, евентуално на
следващото заседание най-късно вече да решим дали има интерес и
дали ще участваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря ви,
уважаема госпожо Ганчева.
Заповядайте, уважаеми господин Баханов, за вашия доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НР-09-36 от 7 септември 2018 г. ми е
разпределено писмо от Софийска градска прокуратура, Следствен
отдел, с което ни информират, че за нуждите на разследване по
досъдебно производство № 116/2018 г. по описа на Следствен отдел
на Софийска градска прокуратура и описана прокурорска преписка,
е назначена с постановление от 4 септември графическа експертиза,
възложена на Иван Лазаров, вещо лице при СГП. Обект на
изследване ще са оригиналните страници от избирателните списъци
– основен и допълнителен – на секция № 276 в Париж, Република
Франция, в които фигурират имена на гласоподаватели, цитирани в
постановлението на прокуратурата, както и оригиналните им
декларации, попълнени пред СИК при гласуване извън страната от
същите.
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Молят ни на основание чл. 159, ал. 1 от НПК и чл. 215 от
Закона за съдебната власт на вещото лице, цитирано преди малко от
мен, с посочен ЕГН, да бъдат предоставени за изследване
оригиналите на горепосочените документи на място в Централната
избирателна комисия. Благодарят ни предварително за съдействието.
Посочен е и телефон на вещото лице.
Вчера от администрацията на Централната избирателна
комисия са се свързали с въпросното вещо лице на посочения
телефон. Уточнили са за кои избори става въпрос, тъй като в самото
писмо не е посочено. Уточнено е, че става въпрос за изследване на
документи, свързани с гласуването в референдум в посочената
секция в Париж, Франция.
Преди малко бях информиран от директора Манолова, че
днес вещото лице ще дойде да извърши тази графологична
експертиза.
Докладвам за сведение и да гласуваме достъп на вещото лице
до архива, за да може да си свърши работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
да гласуваме по принцип достъп до архива на вещото лице. Режим
на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Севинч
Солакова).
Уважаеми колега Ивков, заповядайте за вашия доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа е качено
по разпореждане на председателстващия госпожа Ганчева с вх. №
ЦИК-07-128-5. Можете да го видите, на английски език е с
резолюция за превод след съгласуване със съучастниците. Тъй като в
началото на заседанието аз бях единственият участник, касае
събитието, което е в Инчон. Съдържа графика за полетите и кратко
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описание на това кои са A-WEB, анализ на програмата, самата
програма и някои от изискванията, включително по-важните
изисквания по програмата са, че всяка страна трябва в рамките на
20 минути в първите два дни – 17-ти и 18-ти да направи кратка
презентация, която да представи изборната система накратко,
скорошните предизвикателства, които са релевантни за
електоралната система и политиката, и използването на медиите в
електоралния процес и мениджмънт.
По-нататък са за облекло и други.
Казвам това, защото според мен не е нужен превод, но
Централната избирателна комисия да реши. Ако ЦИК е решила
отдавна да се превежда всичко, да превежда. Аз правя предложение
да не се превежда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Имаме
протоколно решение, но независимо от това, уважаеми колеги,
подлагам на гласуване в конкретния случай да не се превежда. Това
са важни неща. Така или иначе, ще направим презентация, която ще
поднесем на Централната избирателна комисия за одобрение,
Централната избирателна комисия трябва да знае изискванията за
това.
Режим на гласуване да не се превежда.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 5 (Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Мартин Райков, Румен Цачев, Цветозар Томов); против – 11
(Александър Андреев, Владимир Пенев, Георги Баханов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаема госпожо Ганчева, връщам ви на доклад за секунда.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Благодаря
ви,
госпожо
председателстваща. Тъй като в хода на заседанието за
конференцията на тема „Електронно гласуване” се заяви и колегата
Владимир Пенев, предлагам да го гласуваме като участник в тази
конференция.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, вече сме в точка Разни – госпожа
Бойкинова. След това ще ви помоля да видите съобщенията, качени
във вътрешната мрежа в отделен раздел, защото ще трябва да ги
гласуваме.
Заповядайте, уважаема госпожо Бойкинова.
Точка 7. Разни.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, в моя папка ви докладва
докладна записка от Милена Радославова относно изготвен проект
на актуализирани Вътрешни правила по изпълнение на Закона за
достъп до обществена информация. Видно от резолюцията на
председателя, тази докладна е изпратена до всички вас по
електронната поща. Моля ви да се запознаете и да определим
работно обсъждане, на което да разгледаме тези вътрешни правила.
Всъщност те са изменение и допълнение към вече приети такива
правила от Централната избирателна комисия.
Предлагам да определите дата за работно обсъждане и ви
моля предварително да се запознаете с предложените изменения и
допълнения от юрисконсулта Милена Радославова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: На следващото
заседание да са подготвени всички, които желаят, и направо ще го
докладвате.
Уважаеми колеги, моля да погледнете съобщенията, за да
можем да ги подложим на гласуване.
Заповядайте, уважаеми господин Цачев.
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РУМЕН ЦАЧЕВ: Във второто съобщение, което е насочено за
вписването на граждани на други държави членки, които имат право
да гласуват, и по повод на това, което докладва преди малко
колегата Ганчева, в третия абзац предлагам текста, в който се казва,
че отговарят на изискването да са живели най-малко през
последните шест месеца в съответното населено място, да напишем,
че имат адресна регистрация на територията на кметството към дата
шест месеца преди датата на изборите. Просто за яснота на тези,
които го четат.
Бих предложил и в предния абзац, където пише „с органите
по чл. 23”, да напишем или кметовете на общини, или общинската
администрация. Няма нужда да препращаме към Изборния кодекс.
Това са моите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, аз мисля,
че е добре да се опише какво включва чл. 23. Приемам и другото
предложение.
Режим на гласуване на тези две предложения.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, нека сега да гласуваме съобщенията по
поредността на тяхното качване. Гласуваме
първото качено
съобщение. Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Режим на гласуване на цялото съобщение, което поправихме
по предложение на господин Цачев.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
И последното съобщение, уважаеми колеги, режим на
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря ви, уважаеми колеги! Благодаря много на
уважаемата госпожа Ганчева! Много се извинявам за обективната
пречка, която ме накара да закъснея толкова.
Насрочвам следващото заседание на 13 септември 2018 г. от
10,30 ч.
Благодаря ви за участието!

(Закрито в 13,00 ч.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

