ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 675
На 2 октомври 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно участие в 13-тата годишна среща на
местните власти.
Докладват: Севинч Солакова, Румяна Сидерова
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Ивайло Ивков, Мария Бойкинова
3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладва: Ивайло Ивков
4. Предложения на ЦИК до Народното събрание относно
Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни.
Докладва: Мария Бойкинова
5. Доклад относно наблюдение на референдум в Република
Македония.
Докладват: Александър Андреев, Камелия Нейкова,
Румен Цачев, Иванка Грозева
5а. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов
6. Доклади по писма.
Докладват: Ивайло Ивков, Метин Сюлейман,
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Катя Иванова, Емануил Христов, Севинч Солакова,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова
7. Разни.
Докладват: Йорданка Ганчева, Румен Цачев
ПРИСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Александър Андреев,
Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Цветозар Томов, Владимир Пенев, Росица Матева, Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Йорданка Ганчева – член на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добър ден, колеги!
В залата сме 16 членове на Централната избирателна комисия,
имаме необходимия кворум, откривам редовното заседание на
Комисията.
Преди да пристъпим към дневния ред искам да кажа, че
всички колеги, които отсъстват от залата, отсъстват по обективни
причини.
Определям колегата Сюлейман да отчита резултатите от
гласуването.
Предлагам следния проект на дневен ред:
1. Доклад относно участие в 13-тата годишна среща на
местните власти докладчици госпожа Солакова и госпожа Сидерова.
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения с докладчик колегата Ивков.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
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на ОИК с докладчик господин Ивков.
4. Предложения на ЦИК до Народното събрание относно
Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни – докладчик колегата Бойкинова.
5. Доклад относно наблюдение на референдум в Република
Македония с докладчици колегата Андреев, госпожа Нейкова,
господин Цачев и госпожа Грозева.
6. Доклади по писма с докладчици господин Ивков,
господин Сюлейман, госпожа Иванова, господин Христов, госпожа
Солакова и аз.
7. Разни, с докладчик аз.
Моля за вашите предложения за изменение и допълнение на
така предложения от мен проект на дневен ред.
Госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в доклади по
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Включвам, ви,
госпожо Нейкова.
Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Моля да ме включите в отваряне на
помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Включвам ви.
Други предложения за изменение и допълнение на дневния
ред? Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, нова точка, уважаема
госпожо председател, писма от прокуратури и районни управления.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Баханов,
включвам ви като нова точка 5а – доклади по прокурорски
постановления.
Други предложения за изменение и допълнение на дневния
ред? Няма.
Моля да подложим на гласуване така предложения от мен
дневен ред, изменен и допълнен в зала. Режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова).
Дневният ред е приет.
Преди да пристъпим към точка първа, колеги, моля да се
запознаете с предложенията за изменение на Законопроекта за
изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни,
което ви беше изпратено вчера по електронните пощи, за да може
оперативно да ги обсъдим в зала.
Преминаваме към първа точка – Доклад относно участие в
13-тата годишна среща на местните власти. Госпожо Солакова,
заповядайте.
Точка 1. Доклад относно участие в 13-тата годишна среща на
местните власти.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ние с госпожа
Сидерова вчера участвахме в първия ден на организираната среща с
обща формулировка „Годишна среща на местните власти”.
Участвахме в панела с участието на представители на Управителния
съвет на Националното сдружение на общините в Република
България, секретари на общини. В този панел взеха участие и
представители на Националния статистически институт във връзка с
предстоящия Закон за преброяването през 2021 г. и с оглед
участието на местните власти в това преброяване.
Казвам, че днес ще бъдем по-кратки, защото ще искаме да ви
занимаем с конкретни предложения както на обсъждане на работна
група, така и на заседание на Централната избирателна комисия.
Присъствието беше силно. Секретарите бяха, както винаги,
много отговорни. Те бяха и много активни в обсъждането на
въпросите, по-конкретно в частта, в която ние взехме участие -
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предстоящите избори през 2019 г. (редовните европейски избори и
местните избори) и финансовата рамка.
Като цяло като че ли се налага идеята да се работи повече по
прецизиране и създаване на по-добра организация по предаването на
протоколите на районните и на общинските избирателни комисии
след приключването на изборния ден. Много силен акцент се
постави и на предаването на материалите в общинските
администрации. Разбира се, въпросът с копирната техника, въпросът
с финансовото обезпечаване е много сериозен за тях и те искат да
ангажират и нашето време и внимание.
Срещата в общи линии беше много добре организирана, пак
казвам, с много активно участие на секретарите на общини, които
имат и много конкретни предложения, за които нямаше време да се
чуят. Предложихме да ги получим в писмена форма.
Въпроси извън обсъдените и на нашето заседание като че ли
нямаше, приехме ги по-скоро като предложения за съвместна работа
за тяхното решаване в предстоящите избори.
Аз ще помоля и госпожа Сидерова да се включи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова. Колега Сидерова?
РУМЯНА СИДЕРОВА: Съвсем малко ще допълня.
Основното изложение по въпросите, които бяхме получили
предварително, направи госпожа Солакова, както се бяхме разбрали.
Аз пък направих изложение по промените в Акта за избиране на
членове на Европейския парламент и оттам акцентите върху
изработването на Част втора от избирателните списъци, които не са
свързани само с предстоящите европейски избори, а по принцип. И,
разбира се, представих това, което тук обсъдихме предварително –
че ще следва наше специално решение по изготвянето на списъците
Част втора, с оглед нашата практика и констатираните недостатъци в
работата в тази част.
Другото, което беше интересно на срещата. Споменахме, че в
един панел бяхме заедно с Националния статистически институт и
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научихме много интересни неща за начина, по който ще става
преброяването, но ще ви го напишем в отделен доклад. По някои
въпроси, които се поставят, даже малко се постреснахме.
Основният акцент от името на общините отново беше за
техниката и по организацията на приемането на книжата.
Това е, което мога да добавя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодарим за
доклада. Колеги, имате ли въпроси към участниците в 13-тата
годишна среща на местните власти? Не виждам.
Изчерпихме първа точка от дневния ред. Преминаваме към
втора точка – доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Заповядайте, господин Ивков, за вашия доклад.
Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали ще намерите преписка с входящ номер на
Централната избирателна комисия № ЦИК-14-32 от 1 октомври 2018
г. Искането е от кмета на община Садово за отваряне на запечатано
помещение, като основанието за отварянето е да се приберат
книжата от произведения местен референдум на 13 октомври 2018 г.
В помещението, за което предлагам да дадем разрешение да се
отвори, се съдържат книжа от всички видове избори и референдуми
(това за сведение на председателстващия, решението е без
инициали).
Предлагам да дадем разрешение, като само във втория абзац
съм включил едно изречение, че книжата и материалите от
произведения референдум на 27 януари 2013 г. следва да се предадат
на отдел „Държавен архив”. Обаче ако се възприеме изобщо да има
такъв абзац, съм пропуснал, че и тези от 2015 г. следва да се
предадат на „Държавен архив”, да го добавим, защото нали и там е
до следващия референдум, пък и миналата година имаше
национален референдум. Пет години ли се пазят или до следващия
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референдум? Щом е пет години, остава си 2013 г. Правилно, аз
мислех, че е до следващия референдум. В такъв случай остава така,
както ви го предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за
вашите мнения и становища по предложения проект за решение от
колегата Ивков. Не виждам.
Режим на гласуване на проекта за решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова).
Решението е прието. Номерът на решението ви, колега Ивков,
е 5138 (без инициали, благодаря за помощта).
Имате ли други доклади в тази точка? Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. № МИ-06-462 от община Пловдив,
район „Южен”, ни изпращат протокол за отваряне на помещение,
определено за съхранение на изборни книжа, и заповед на кмета на
район „Южен”, община Пловдив. Приложенията са налице – едното
е в оригинал, другото е заверено. За сведение на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря ви,
колега Ивков, за вашите доклади.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение от
кмета на община Горна Оряховица изпратени заповеди и протоколи
относно унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на
годност. Преписката е комплектувана, приложени са всички
заповеди за определяне на комисии, протоколи за отваряне на
запечатаните помещения и актове за унищожаване на неценни
документи с изтекъл срок на съхранение в изпълнение на т. 20 и
т. 21 от наше Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги,
изчерпихме точка втора от дневния ни ред. Преминаваме към трета
точка с докладчик колегата Ивков. Заповядайте, колега Ивков, за
вашия доклад.
Точка 3. Доклад относно искане за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, за втори път тази преписка е на
доклад, знаете, че първия път ме задължихте с протоколно решение
да я върна за дежурствата на Общинската избирателна комисия –
Левски. В резюме, за колегите, които не бяха на заседанието,
искането е за изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК –
Левски, за проведени заседания през м. септември – едното е на 10
септември, другото е на 14 септември. На 10 септември считах аз и
предложих първоначално, че заседанието абсолютно има основание
и то трябва да се изплати, то е взимане на решение за предсрочно
прекратяване пълномощията на кмет на с. Трънчовица, община
Левски, област Плевен. А второто заседание е проведено само за да
уведомят Централната избирателна комисия за влязло в сила
решение и да си поискат възнагражденията колегите от съответната
общинска комисия.
Освен това че има и второ заседание, което според мен е било
ненужно, има и дежурства съгласно приложената справка за
подготовка на двете заседания, тоест за подготовка на решението на
първото и за второто за изпращане на писмо до ЦИК. Дежурствата
са дадени на 11 септември и на 17 септември – дати, различни от
заседанията, така че формално няма пречка да се изплатят.
Моето първоначално предложение беше да се откаже
изплащането на дежурства и да не се връща преписката, но с
протоколно решение на Централната избирателна комисия я върнах,
защото нямаше контролен лист за дежурствата. А аз предлагах да не
се изплатят и в такъв случай според мен не е необходима счетоводна
справка и контролен лист.
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В днешно заседание с оглед волята на ЦИК, изразена в
протоколното решение, правя предложение да се изплати всичко
поискано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Ивков.
Моля да подложим на гласуване така направеното
предложение от колегата Ивков за изплащане на исканите
възнаграждения.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова); против - 3 (Бойчо Арнаудов, Кристина
Стефанова, Мартин Райков).
Предложението е прието.
Други доклади в тази точка имате ли, колега Ивков? Не.
Благодаря ви.
Колеги, изчерпихме дневния ред по трета точка.
Преминаваме към точка четвърта. Госпожо Бойкинова, моля за
вашия доклад.
Точка 4. Предложения на ЦИК до Народното събрание
относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
приетия от Народното събрание на първо четене Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни и
дадения срок до 3 октомври за предложения по законопроекта,
предлагам Централната избирателна комисия да направи такива
предложения с оглед на обстоятелството, че в Преходните и
заключителните разпоредби на законопроекта, в § 32 се правят
изменения в Изборния кодекс.
В моята папка в днешно заседание е качен § 32. Само с две
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думи ще ви кажа какви са съществените изменения.
В чл. 57, ал. 1, се създава нова т. 49, съгласно която
Централната избирателна комисия съвместно с Комисията за защита
на личните данни издава указания относно обработване защита на
личните данни в изборния процес. Считам, че това е едно много
добро предложение – съвместно с Комисията за защита на личните
данни да изработим такива указания.
Другите промени са съответно във всички списъци за
подкрепа на регистрация на партии, коалиции и независими
кандидати. Новото предложение е, че при полагане на подписа си в
списъка избирателят ще удостоверява своята самоличност. Считам,
че това също е едно много добро предложение.
Най-съществените изменения, които предлагам на вашето
внимание за да вземем отношение, са задълженията на ОИК, РИК и
Централната избирателна комисия да осигурят възможността на
всеки избирател да направи справка в списъците за подкрепа на
регистрация на независими кандидати или регистрация на партии и
коалиции, включително и на безплатен телефон.
В досега действащата уредба съществуваше такова
задължение както за РИК, така и за ОИК и за ЦИК, но нямаше срок.
За РИК срокът се подразбираше, че това е до края на мандата й. От
общинските избирателни комисии при нас пристигаха искания, след
като избирателите са направили проверка, да се сдобият с копие от
хартиения носител. В тези изменения и допълнения законодателят е
сложил един краен тримесечен срок да се направи тази справка. Аз
мисля, че това по принцип е добро предложение – да има краен срок
за правенето на тези справки. Законодателят е приел, че това е
тримесечен срок, но за районната избирателна комисия сами
разбирате, че това просто обективно няма как да се случи, защото
районната избирателна комисия приключва 14 дни след
приключване на изборите.
Предложила съм, тъй като в сегашната редакция на чл. 260
няма срок, срокът се подразбира, че това е срокът на края на мандата
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на РИК, аз съм се опитала да го формулирам, че районната
избирателна комисия осигурява възможността на всеки избирател до
14 дни след произвеждане на изборите. Така че да е ясно, че това е
срокът. Но и без това предложение срокът се подразбираше, защото
районната избирателна комисия приключва.
Добавила съм в италик, за което моля за вашето мнение, в
случай че не се приеме това предложение от законодателя, тоест той
държи този срок да е тримесечен, Централната избирателна комисия
14 дни след произвеждането на изборите осигурява възможност в
тримесечен срок всеки български избирател да може да направи
справка в списъка по чл. 257, ал. 2, тоест след приключване
дейността на РИК. Това е за регистрацията на независими
кандидати.
Ако вие имате предложения да бъде по-ясно, аз ще се
съглася.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колегата Сидерова
има думата.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз бих предложила в предложенията
си да включим там, където предлагаме 14 дни, да добавим още един
текст: „…след което предава данните на Централната избирателна
комисия”. И след това следва текстът, който е предложен. Защото
няма как ние от само себе си да осигурим възможност, без да ни
бъдат предадени тези данни.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз мисля, че това ние можем да го
уредим в указанията си. Защото ние си го имаме като правомощие.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Не може в указание да уредим нещо,
което е свързано с данни и то с лични данни.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ясно е, че щом ние имаме
правомощие да осигурим тази възможност, значи по някакъв начин
ще имаме данните. Нямам нищо против, но да не стане много тежко
и да не започнат въпроси за кои данни.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В чл. 260, където сменяме срокът да е
14 дни, в края на изречението слагаме запетайка, нищо че е дълго

12
изречението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Бойкинова,
като докладчик възприемате ли предложението?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз го възприемам по принцип, но
искам да го помислим, за да няма въпроси кои данни и да не разбере
някой, че и хартиените носители ще взимаме и става страшно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото
разбирам от разискванията в оперативен порядък, докладчикът
възприема и имаме общо разбиране в зала. Само че, колега
Сидерова, оформете си на микрофон вашето предложение.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз предлагам да го напишем и тогава
да го видим.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Или трябва да има отделно
изречение: „След приключване на своята дейност РИК предава
данните от списъците по чл. 257, ал. 2, в структуриран електронен
вид на Централната избирателна комисия.” Само в структуриран
електронен вид, защото другите отиват в архива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имаме ли
нужда да отложим тази точка за малко за доизясняване и да
преминем по-нататък по дневния ред?
(Обсъждане извън микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, тъй като
дълго време сме извън микрофон, обсъждаме изясняване на
предложеното становище, доколкото разбирам, имаме общо
съгласие, само че се касае за изчистване на текста.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз предлагам да дадем
възможност на госпожа Сидерова да го напише, за да го видим.
Защото е много лесно да се говори, обаче текста все пак трябва да го
видим и да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Добре, нека да
отложим принципно.
Колега Ивков, заповядайте.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Конкретните предложения, които правим,
за да избегнем тавтологията: Централната избирателна комисия в 14дневен срок (или в срок от 14 дни), а не след провеждане на
изборите.
Ако имам други бележки, ще ги кажа след това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Заповядайте,
колега Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това, което на мен ми прави
впечатление, е че в предложението ние удължаваме срока. Защото 14
дни след изборите могат да проверяват в РИК и оттам нататък
започва да тече тримесечният срок. Според мен би трябвало този
тримесечен срок да бъде общ за всички, така както е надолу, тоест да
нямаме удължаване на срока, а този срок да тече от изборите,
независимо кой орган ще ги дава.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, разбирам, аз затова казах, че съм
дала текст в италик и чакам вашите становища.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам
да преминем към докладите в точка пета, докато колегите
прецизират текста, който да подложим на гласуване.
Преминаваме към точка пета – Доклади относно наблюдение
на референдум в Република Македония, с първи докладчик колегата
Андреев. Заповядайте, колега Андреев.
Точка 5. Доклади относно наблюдение на референдум в
Република Македония.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря ви, госпожо
председателстваща.
Аз ще кажа няколко думи, но ще дам възможност и на
колегите да добавят и да допълнят моя доклад, тъй като всеки един
от нас придоби отделни впечатления от извършеното наблюдение на
референдума. Между другото, в следващото заседание ще качим и
снимките от наблюдението, за да може и нагледно да представим
материалите.
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Пристигнахме в петък вечерта. Там денят за размисъл не е
един ден преди референдума или изборите, а са два дена по-рано.
Тоест петък и събота са дни, в които не може да бъде провеждана
предизборна агитация, а в случая не може да бъде извършвана
агитация в полза на въпросите за или против въпроса на
референдума.
Успяхме да проведем среща в следващия ден с Държавната
избирателна комисия, която е назначена съвсем отскоро, от два
месеца. Де факто те бяха назначени преди насрочването на
референдума и са с мандат шест месеца, след което би следвало да
бъде назначена нова комисия. Съставът на комисията е от седем
членове, които са излъчени като кандидатури от опозиционните
партии и от управляващите партии. Това, което е специфично, е, че
председателят на комисията е от опозиционната партия, докато
четирима от членовете на комисията са от управляващата партия.
Всички решения комисията взима с абсолютно мнозинство, тоест от
целия състав трябва да имат абсолютно мнозинство в комисията.
Поднесохме нашите поздравления от страна на Централната
избирателна комисия. Като наблюдатели от избирателни комисии
бяхме само ние и колегите от Турция. В отговор на поднесения от
нас подарък и поздравления получихме този подарък, който е от тях
за Централната избирателна комисия (показва), който считам, че
можем да сложим във витрините и да краси Централната
избирателна комисия.
Получихме и нагледни материали от изборните книжа. Имат
много интересен сборник, който е техните методически указания.
Методическите указания за референдума са събрани в една книжка
както за членовете на общинските избирателни комисии, така и за
секционните избирателни комисии за обучението. Те са разделени
по раздели, което е много полезно, защото в сбит вид може всеки да
прочете какви са методическите указания за отделните комисии.
Това, което е интересно също, е, че за да може да гласуват
хора, които са с увреждания на зрението, имат бюлетина на
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Брайлово писмо, която се слага върху самата бюлетина, за да може
да прочете „за” и „против” въпроса и да отбележи своя знак.
Отбелязването на знака върху бюлетините в случая и за
референдума при тях е с кръгче и ограждане на отговора или на
номера на бюлетината, не е със зачертаване Х или V или по друг
начин.
Интересни са и списъците, защото те са със снимка,
изработват се въз основа на данните, които са предоставени от
Министерството на вътрешните работи с пълните адреси. По този
начин те се подписват с една линийка, без да засягат другите
квадратчета. Подобни линийки сме виждали на други места – в
Грузия, Казахстан, Азербайджан и в други държави, които ги
използват, за да може да се отбелязва по-близко.
Бюлетините са колкото избиратели има. Това означава, че
няма бюлетини над този брой. Ако се сгреши бюлетината, не може
да се получи втора бюлетина, за да се гласува. Сгрешената бюлетина
влиза в кутията за гласуване и се преброява.
За да избягнат двойното гласуване, използват един спрей,
който се впръсква, и с една ултравиолетова лампа се проверява дали
избирателят е гласувал.
Донесли сме материали от разяснителната кампания. При тях
са изписани на двата официални езика.
Другото интересно, но може би да дам думата на колегите, за
да не съм аз, който да каже всичко, е, че гласуването в чужбина и в
местата за специалните секции се провежда в ден, различен, тоест в
дните преди изборите.
Иначе обстановката беше нормална. В интерес на истината,
не забелязахме да има голяма активност като присъствие на
гласоподаватели в рамките на деня в секциите, в които бяхме.
Нормално и спокойно протичаше изборният ден. Секционните
комисии са от трима членове.
Това е от мен. Нека колегите да допълнят това, което съм
пропуснал.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Заповядайте,
колега Нейкова, вие сте следващ докладчик.
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Секционните
комисии
за
референдума бяха около три хиляди. Членовете на секционните
избирателни комисии, които, както каза колегата Андреев, са от
трима души, са служители на държавната администрация. Мисля, че
са с определен мандат и в този мандат, независимо какви избори или
референдуми има, тези служители участват като членове на
секционните избирателни комисии.
Бюлетините за референдума не се поставят в плик при тях,
пускат се направо в избирателната кутия, която представлява една
пластмасова полупрозрачна кутия, затворена отстрани, с капак, в
който има отвор.
Кабините за гласуване са картонени, по-ниски от човешки
ръст и всъщност като застанат да гласуват, могат да гласуват
едновременно двама-трима. Едното място в избирателната секция е
по-ниско и то е предвидено за хора с увреждания. Колегите от
Държавната избирателна комисия ни казаха, че само със син
химикал избирателите могат да отбелязват гласа си и то химикала,
който е предоставен от самата секционната избирателна комисия.
По отношение на това изискване да пръскат избирателите със
спрей като мярка срещу двойното гласуване, в Държавната
избирателна комисия не считат, че това е добре за държавата,
защото до известна степен е и обидно за гражданите. Но към този
момент така или иначе се прилага.
По отношение на наблюдението, освен нас и колегите от
Турция, бяха и много представители на ОССЕ, които бяха 450 души.
В края на изборния ден това, което ни направи впечатление,
е, че международните наблюдатели не могат да присъстват на
преброяването вътре в избирателната секция. Ние първоначално си
помислихме, че може би има някакво неразбиране от секционната
избирателна комисия, но след това прочетохме – те имат Кодекс за
наблюдение на референдума, приет с решение на тяхната Държавна
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избирателна комисия, там изрично е записано това.
Администрацията на Държавната избирателна комисия е
около сто души, но освен тези, които работят в Държавната
избирателна комисия, мисля, че имат представители и по общините.
Създали са си доста добри практики. На мен специално ми
направи много добро впечатление по какъв начин водят регистъра на
жалбите – всичко е в електронен вид и много бързо може да бъде
получен един сигнал или жалба и да бъде отговорено, като на
жалбоподателя се изпраща сканираното решение. Техният срок за
произнасяне, когато има такъв сигнал, е три часа в изборния ден.
Казаха, че успяват с тази система да се справят.
Друго – ако колегите Цачев и Грозева имат да допълнят
нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Грозева,
заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Нямат право да дописват по никакъв
начин когото и да било, включително и ако си заявил, че ще
гласуваш в чужбина, а се намираш в страната по време на
референдума, нямаш право да бъдеш дописан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Грозева.
Колега Цачев, моля да допълните.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, дори и да имаш право да гласуваш, ако
си сбъркан и не си вписан в избирателния списък, пак не могат да те
допишат.
Мога да кажа, че не бяхме допуснати да присъстваме на
преброяване на резултатите от референдума. Предполагам, че
колегите са го казали, но мисля, че това е важно.
Аз само информативно ще ви покажа, това е един линее
график, който те бяха подготвили в процеса от насрочване на
референдума до осъществяването му. Това са основните въпроси по
хронограмата, която е удобна за тези, които работят с нея и визуално
могат да се ориентират в различните етапи на процеса.
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Това е, което имам да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте, колега Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Мен ме интересуват по-съществени неща.
Благодаря за тези интересни технически подробности, обаче какво
става след този референдум, знаейки резултатите? Като сте били
там, предполагам, че сте наясно с правната уредба – задължителен
ли беше този референдум да бъде с над 50%, за да се предприеме
решението за смяна на наименованието или не?
Другото нещо, интересува ме гласуването в чужбина на кои
места е, имате ли поглед върху секциите, как се е гласувало там?
Защото чух нещо непонятно за мен тази сутрин, че, видиш ли,
македонците трябвало да изчистят списъците си в чужбина. А това
има огромно значение с оглед общия брой гласували с оглед
крайния резултат от референдума. За мен те би следвало да имат
право да упражнят гласа си. Така ли е? Знаете ли колко секции имат
в чужбина и дали е била осигурена възможност на македонците в
чужбина и най-вече в Европейския съюз, които се, да упражнят
правото си на глас?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли
готовност да предоставите тази информация? Господин Цачев,
заповядайте.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Относно чужбина, колега, гласуването е
само в консулските представителства. Местата, където се гласува
извън Република Македония, са 33 или 34. За гласуването се подават
заявления по сходен начин, както при нас. В списъците за гласуване
извън страната бяха вписани близо 2700 избиратели, македонски
граждани, за всички дипломатически и консулски представителства.
От тях са гласували (по памет казвам) 36%. Такава е тяхната уредба.
По отношение дали резултатът от референдум има
задължителен или не характер, мисля, че това е чисто политически
въпрос. Ние сме изпратени там и сме отишли да наблюдаваме
изборния процес и тяхната изборна уредба, но за всички е ясно и
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беше обявено, че референдумът има консултативен характер, тоест
няма задължителен характер спрямо прага да са гласували 50 плюс 1
% от броя на избирателите в избирателните списъци, а не от броя на
избирателите, гласували при произвеждане на последните избори за
избиране на народно събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Цачев. Другите колеги има ли какво да допълнят? Благодаря ви за
доклада.
Имаме ли други въпроси към участниците като наблюдатели
на референдума в Република Македония? Не виждам.
Колеги, имаме ли готовност да се върнем на четвърта точка?
Връщаме се на точка четвърта от дневния ред – предложения на
ЦИК до Народното събрание. Доколкото разбирам, текстът е
прецизиран и е качен във вътрешната мрежа. Моля да се запознаете.
Заповядайте, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, чл. 260 става:
„Чл. 160. (1) Районната избирателна комисия осигурява
възможност до 14 дни след произвеждането на изборите всеки
избирател, български гражданин, да направи справка в списъка по
чл. 257, ал. 2 по единен граждански номер, включително и на
безплатен телефонен номер, след което предава списъците по
чл. 257, ал. 2, в структуриран електронен вид на Централната
избирателна комисия.
(2) Централната избирателна комисия осигурява възможност
на всеки избирател, български гражданин, да прави справка в
списъка по ЕГН, включително и на безплатен телефон в срок от три
месеца от изборния ден.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Бойкинова.
Моля за вашите мнения и предложения за изменение и
допълнение на така предложения проект на писмо до Народното
събрание. Госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявайте, че ви прекъсвам, но
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идентичен текст трябва да сложим и в частта за европейските
избори, защото там и гражданите на Европейския съюз могат да
участват в подписките. Както и за общинските.
В началото на втората алинея пишем: „След получаване на
списъците в структуриран електронен вид…” И нататък текстът
продължава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Колегата
Бойкинова възприема ли това предложение?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, но искам точно да ми запишете
текста.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В началото на новия текст на ал. 2
добавяме следните думи: „След получаване на списъците в
структуриран електронен вид…” И текстът нататък си продължава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Бойкинова,
продължете доклада си.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре, колеги, за РИК уточнихме,
запознахме се с мотивите. За ОИК не е съвсем същото, защото там
срокът е седемдневен и ОИК, макар и с мандат, не е постоянно
действащ орган. Там предлагаме също да отпадне този тримесечен
срок и разпоредбата да бъде аналогична с тази на РИК.
„Общинската избирателна комисия осигурява възможност до
седем дни след произвеждането на изборите всеки избирател,
български гражданин или гражданин на друга държава членка на
Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително
пребиваващ, да може да направи справка в списъка по единен
граждански номер или личен номер.”
Тук всъщност аз не съм предложила ако законодателят не се
съгласи с по-краткия срок, да извършваме тази справка ние. Тази
справка може да си я осигури и общинската избирателна комисия,
ако законодателят реши, че няма да възприеме нашата теза за пократък срок и държи срокът да е тримесечен. В този случай
разпоредбата ще си остане, ние няма какво да предлагаме, остава си
същата, каквато е предложил законодателят – в тримесечен срок.

21
Защото ние, колеги, предлагаме първо срокът да е по-кратък, да е до
края на мандата на РИК. Ако законодателят не е съгласен, да е
тримесечен срокът. Предлагаме два варианта. Ако решим, че ние сме
съгласни с тримесечния срок, тогава и за РИК трябва да
поддържаме, че ЦИК продължава и предложението ще придобие
друг вид.
(Обсъждане извън микрофон.)
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз ви предлагам това
правомощие да си остане на общинската избирателна комисия, дори
и законодателят да прецени да е в тримесечен срок. Не считам, че
техническите проблеми трябва да бъдат пречка. Така или иначе,
досега пак я имаше тази възможност за безплатен телефонен номер и
нищо фатално не се е случило, никой не е пострадал от това, че не е
имало телефон или не си е направил справката.
Предлагам ви за ОИК така както съм го предложила да не
предлагаме Централната избирателна комисия да има това
правомощие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Колеги,
обединяваме ли се около това?
Колеги, има ли предложения за изменение и допълнение на
така предложения ни дотук проект на писмо до Народното
събрание? Не виждам.
Моля, продължете с доклада си, колега Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Остават разпоредбите, касаещи
правомощията на ЦИК. Те са в точки 15, 21 и 24, тъй като в
Централната избирателна комисия се прави проверка в списъците и
на избирателите, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции,
както и на независими кандидати за президент и вицепрезидент. Тук
също предлагаме да отпадне този тримесечен срок и да се въведе
срок, който да е до приключване на изборния процес или да е
съобразен с крайния срок на обжалване на изборните резултати.
Колегата Нейкова ме подсети, че ние вече сме изразявали такова
становище в нашия доклад, с оглед на което го препотвърждаваме.
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Виждате какви са съображенията, при регистрацията
партиите и коалициите, знаете, подават заявление за регистрация 45
дни преди изборния ден. Това заявление прилагат към списъка, така
че има едни 40 дни, които са достатъчни всеки избирател да може да
направи справка и ако счита, че неправомерно са му използвани
личните данни, да защити своите права. Смятам, че въпреки тази
разпоредба за справка по телефона си съществува и при сега
действия Изборен кодекс и всъщност тук със законопроекта за
изменение и допълнение не се правят изменения, все пак тук е
времето и мястото Централната избирателна комисия да изрази
резерви по отношение на възможността избирателите да правят
справка в списъците на безплатен телефонен номер. Макар и тази
възможност да съществува и в сега действащия Изборен кодекс,
съображенията ни за това са, че по телефона не може да се
удостовери самоличността на лицето и е възможно наистина тук да
има злоупотреби с лични данни и неправомерното им използване.
И естествено изразяваме нашата готовност да участваме в
заседанията на комисията, като изложим допълнителни аргументи в
подкрепа на предложенията ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли
предложения за изменения и допълнения на предложения ни проект
в последната част от доклада на колегата Бойкинова? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения проект на писмо с
уточненията, които се направиха в оперативен порядък, възприети
от Комисията съгласно доклада на колегата Бойкинова.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 ( Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова); против - 1 (Севинч Солакова).
Благодаря, колеги. Предложението е прието.
Колега Солакова, заповядайте за отрицателен вот.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах „против”
единствено в частта относно общинските избирателни комисии. По
принцип подкрепям предложението и то е добро, надявам се
Народното събрание да се съобрази. Опасявам се, че независимо от
мандата, който съвпада с общинските съвети, общинските
избирателни комисии поради липса на тяхна правосубектност не
могат да изпълнят никакви задачи, които са свързани с обезпечаване,
включително техническо, на тази проверка, която следва да бъде
извършена и осигурена чрез страницата на общинската избирателна
комисия. Поради липсата на прецизност по отношение и на
финансовото обезпечаване, това би създало допълнителни
затруднения и аз считам, че подходът следва да бъде еднакъв както
по отношение на районните избирателни комисии, така и към
общинските избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Солакова.
Преминаваме към доклади по точка 5а. Колега Баханов, моля
за вашите доклади.
Точка 5а. Доклади относно постановления на прокуратури.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, разпределена ми е преписка вх. № ПВР-09-62 от
28 септември 2018 г. от Върховна касационна прокуратура, копие,
изпратено до Централната избирателна комисия, а оригиналът е до
административния ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Стара
Загора, с което прокурор, завеждащ отдел „Досъдебен” към
Върховна касационна прокуратура. Изисква преписка № 112 по
описа на Районна прокуратура – Стара Загора. Основание: указание
за осъществяване на инстанционен и служебен контрол от
прокуратурата и с указание да проверят законосъобразността и
обосноваността на постановление от 10 септември 2018 г. за отказ за
образуване на досъдебно производство. Това постановление за отказ
е, тъй като е установено, че на избори една жена била
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придружителка на съпруга си, който е сляп след прекаран инсулт и
притежава решение от ТЕЛК от очен лекар. Имала е пълномощно и
на 6 и 13 ноември на изборите за президент и вицепрезидент е
придружавала съпруга си и се е разписала вместо него в изборната
секция, като и тя си е упражнила правото на вот.
На това основание е отказано образуване на досъдебно
производство. Преписката е била на доклад на колегата Ивков. Към
момента е за сведение. Върховна касационна прокуратура
разпорежда да бъде извършен инстанционен контрол относно
законосъобразността на това постановление.
Предлагам да е за сведение.
Следващото е вх. № МИ-06-463 от 1 октомври 2018 г., отново
до нас е изпратено копие по една преписка, която ние препращаме
по компетентност – искане от началника на Районно управление на
МВР, гр. Раковски. Молба с искане кога кметът на община Брезово,
област Пловдив, е встъпил в длъжност. В тази му част препратихме
искането до Общинския съвет с оглед на това, че при него се
намират протоколът от заседанието, на което кметът на Брезово е
положил клетва, както и самият клетвен лист. Изпратени са ни с
„Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от Общински съвет –
Брезово.
Отново да остане за сведение, тъй като оригиналите на тези
документи са изпратени до началника на Районно управление на
МВР – Хасково.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Баханов. Приемаме докладите ви за сведение.
Изчерпихме дневния ред по точка 5а. Преминаваме към
шеста точка - Доклади по писма, с първи докладчик колегата
Ивков. Заповядайте, за вашия доклад, колега Ивков.
Точка 6. Доклади по писма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № ЦИК-07-128 от
Асоциацията на световните изборни органи относно Корея – иска
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потвърждение на графика и имената на участниците. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Ивков.
Колега Сюлейман, заповядайте за вашия доклад.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх.
№ МИ-15-197 от 1 октомври 2018 г. в Централната избирателна
комисия е получено писмо от Общинската избирателна комисия –
Момчилград, област Кърджали, към което писмо е приложено
решение № 192 на Общинската избирателна комисия – Момчилград,
от 25 септември 2018 г. С това решение на основание чл. 42, ал. 1, т.
13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство с.
Девинци, община Момчилград, област Кърджали.
Към писмото е приложено и препис-извлечение от акта за
смърт № 1202 от 14 септември 2018 г. на кмета на кметство
Девинци.
Във връзка с това писмо съм подготвил стандартния отговор,
който изготвяме досега и изпращаме на общинските избирателни
комисии и на общинските съвети. Проектът на писмо е в моя папка в
днешно заседание, с което уведомяваме колегите от Общинската
избирателна комисия – Момчилград, и Общинския съвет –
Момчилград, че липсва правно основание Централната избирателна
комисия да направи предложение за насрочване на частичен избор за
кмет на кметство Девинци, община Момчилград, област Кърджали,
поради изтичане на крайния възможен срок за това съгласно
разпоредбата на чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс, като в конкретния
случай е приложима разпоредбата, предвидена в чл. 42, ал. 7 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Предлагам да изпратим това писмо на колегите от
Общинската избирателна комисия – Момчилград, и на Общинския
съвет – Момчилград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Сюлейман. Има ли предложения за изменение и допълнение на така
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предложения ни проект на писмо? Не виждам.
Режим на гласуване на писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова).
Предложението е прието.
Други доклади имате ли, колега Сюлейман? Благодаря.
Преминаваме към следващ докладчик – госпожа Иванова.
Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, както знаете,
Централната избирателна комисия е ответник по административно
дело № 1108/2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Във връзка с депозирания отговор на исковата молба и направените
от Централна избирателна комисия доказателствени искания при нас
са получени две писма, които са свързани – едното е с вх. № ЦИК00-648 от 28 септември 2018 г., другото е вх. № ЦИК-00-648/1 също
от 28 септември. С което писмо ни уведомяват, че след извършена
справка в информационната система на НАП се е установило
наличие на подадени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на
труда от дружество „АЙ ФАРМА” ООД, гр. София, поради което
компетентната Териториална дирекция на НАП – Пловдив, е
изпратила копие от нашето писмо с приложеното към него съдебно
удостоверение на компетентната НАП, тоест Териториалната
дирекция на НАП – София, офис „Младост” в частта относно
подадени уведомления за сключени от ищцата Десислава Георгиева
Йорданова трудови договори за процесния период от време. Така че
към момента разполагаме само със справка за наличие на
уведомление по чл. 62, ал. 5 и сме в очакване на релевантни за
конкретния спор доказателства, които ще ни бъдат предоставени от
ТД на НАП – София, офис „Младост”.
Докладвам ви и двете писма за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Иванова. Други доклади имате ли?
КАТЯ ИВАНОВА: Не, нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Преминаваме към
следващ докладчик – колегата Христов. Заповядайте, колега
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, малко преди заседанието ми
връчиха едно писмо, което е получено по електронната поща,
вероятно е качено и във вътрешната мрежа, но то е съвсем кратко,
затова ще ви го прочета.
Подател на писмото е Мирослав Първанов, но не пише
откъде е, така че не се знае от кое населено място пише. Става
въпрос за следното:
„Здравейте! Възнамеряваме да инициираме подписка за
местен референдум и според чл. 29, ал. 1 на Закона за пряко участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
подписката трябва да бъде внесена и в структуриран електронен вид.
Откъде можем да получим повече информация за това как да
изглеждат данните в електронен вид, файлов формат, структура и
т.н.? Разполагате ли с някакъв шаблон? Благодаря за отделеното
внимание!”
Не знам защо се е обърнал към Централната избирателна
комисия, тъй като за местните референдуми по принцип отговарят
общинските избирателни комисии, които са действащи, но така или
иначе, тъй като това, което иска, е нещо елементарно, смятам със
съвсем кратко писъмце да му изпратя като приложение програмата,
която имаме, за структуриран електронен вид, заедно с указанията за
ползването на програмата. А пък оттам нататък те да преценят как
ще я използват. От това по-елементарно няма, защото програмата с
указанието се използва от общинските избирателни комисии за
подписките на независимите общински съветници и кметове. Те
попълват в същия структуриран вид това, което трябва да се
попълни за местния референдум, проверих го в чл. 29, ал. 1. В чл. 28
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на практика е изредено какво трябва да съдържа подписката – трите
имена, ЕГН, населеното място и адрес. Това нещо съвпада с
подписката, която се прави за независимите кандидати за общински
съветници и кметове. Ще приложа програмата и ще му я изпратя
след заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли
предложения за изменения и допълнения на така предложения
проект на писмо-отговор от колегата Христов? Заповядайте,
госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз подкрепям направеното предложение
от колегата Емануил Христов, само бих искала да допълня като
втори докладчик по преписката, че вероятно господинът се е
обърнал към Централната избирателна комисия, тъй като ЦИК
изпълнява функциите на централна комисия за местните
референдуми по силата на чл. 7, ал. 2 от Закона за прякото участие
на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги,
има ли предложения за изменение, допълнение? Няма.
Режим на гласуване на така предложения отговор до лицето.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Предложението е прието.
Благодаря, колега Христов.
Минаваме към следващ докладчик – госпожа Солакова.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
предстоящите частични избори предлагам да погледнете във
вътрешната мрежа папка с моите инициали едно проектописмо до
общинските избирателни комисии с препращане към решението за
одобряване на предпечатните образци във връзка с контрола по
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отпечатването. Писмото е до трите общински избирателни комисии
за 14 октомври с копие до Печатницата на БНБ и до „Демакс”, като
посочим, разбира се, и електронната система, чрез която ще бъде
одобрен предпечатният образец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имате ли
предложения по така представения ни проект на писмо до
общинските избирателни комисии? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Предложението е прието.
Колега Солакова, моля продължете с докладите си.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пак във връзка с частичните
избори предлагам да изпратим до „Демакс” с копие до Печатницата
на БНБ списъка на кандидатите с техните имена, номера в
бюлетината, наименованието на съответната партия, която е
издигнала кандидат, и обозначения независим кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, има ли
предложения по така направеното предложение от колегата
Солакова за изпращане на списъка? Не виждам.
Режим на гласуване на писмото до „Демакс”.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова).
Предложението е прието.
Колега Солакова, заповядайте за другите доклади.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, само
обръщам внимание, че във вътрешната мрежа в папка „Архиви” се
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намира проект на договор във връзка със създаването на
учрежденския архив и привличането на експерт за осъществяване на
дейностите в тази връзка. Моля да се запознаете, евентуално на
следващо заседание да го разгледаме и да вземем решение.
Получили сме по електронната поща информация за
подадени заявки за отпечатване на бюлетините за частичните избори
с вх. № ЧМИ-06-31-1 от 1 октомври от кмета на община Средец.
Виждате заявените бройки за първия тур за изборите за кмет на
кметство. Такава заявка е изпратена и от кмета на община Карлово с
вх. № ЧМИ-06-31 от 1 октомври. Има достатъчно време, към
момента нямаме заявка само от община Главиница.
Докладвам ви за сведение получено писмо вх. № ЦИК-00635-1 от 28 септември 2018 г. То е във връзка с участие на колеги от
администрацията в обучителен семинар във връзка със защитата на
личните данни. По електронен път имаме достъп до материалите на
лектора д-р Невин Фети, виждате самото писмо. Може би е добре да
се обособи отделна папка за защита на личните данни и тези
материали да бъдат достъпни на цялата Централна избирателна
комисия и на администрацията.
Само за сведение обръщам внимание, че са получени покани
за участие в семинари, публикувани са в папка „Покани”.
Докладвам ви писмо вх. № ЦИК-07-158 от 1 октомври от
Националния статистически институт по електронната поща. То е
напомнително, тъй като, знаете, ние сме включени в тримесечно
изследване „Разходи за придобиване на дълготрайни материални
активи”. Системата е отворена от 1 до 31 октомври 2018 г.
Писмо вх. № ЦИК-00-650 от 1 октомври от Националния
статистически институт, напомнително за това, че участваме в
тримесечно изследване „Наети лица, отработено време, средства за
работна заплата и др. разходи за труд за 2018 г.” Системата е
отворена от 1 до 19 октомври.
Писмата ще бъдат предоставени на главния счетоводител за
изготвяне на съответната информация и предоставяне на вниманието
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на Централната избирателна комисия в срок за запознаване и
изпращане на тази информация в НСИ.
Писмо вх. № ЦИК-02-54 от 1 октомври 2018 г. от дирекция
„Административно обслужване” в Народното събрание с приложени
2 бр. фактури и опис на изпратените пратки от Централната
избирателна комисия за м. септември 2018 г. Общата сума е 58,20
лв. Знаете, след получаване на тази справка от Народното събрание в
деловодството на Централната избирателна комисия е извършена
проверка и е изготвен опис, подписан от Ваня Стоянова и Екатерина
Благоева, съгласувано с Красимира Манолова. Виждате, че общият
брой съвпада. Както винаги, те отразяват датата на изпращане, а не
на изходящия номер.
Предоставя се на счетоводство за изплащане на дължимата
сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, следващ
докладчик в тази точка съм аз. Докладвам ви за сведение вх.
№ ЦИК-07-115/13 от 1 октомври 2018 г. Това е писмо, което е
получено от Европейската комисия и е адресирано до колегата
Пенев и до председателката във връзка с тяхното участие в
уъркшопа на 15 - 16 октомври 2018 г. Съобщават, че ще им бъдат
поети разноските за пътуване и за настаняване.
Следващ докладчик в тази точка е госпожа Нейкова.
Заповядайте, госпожо Нейкова, за вашия доклад.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
писмо вх. № ЦИК-00-651 от 1 октомври. То е уведомително писмо
от телевизионния канал „Римекс тв”, гр. Враца, който ни уведомява,
че сменя своето наименование. Докладвам ви го за сведение.
В папка с моите инициали от днес ви докладвам проект на
договор за езиково обучение с Британския съвет. Проектът на
договор е във връзка с докладна записка вх. № ЦИК-09-186 от
26 септември 2018 г., която ви докладвах на предходно заседание и
имаме протоколно решение на ЦИК от 27 септември за
продължаване на обучението.
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Проектът на договор е идентичен с предходните договори,
които са приключили на тези две групи.
Към проекта на договор има и контролен лист № 402 за
извършен предварителен контрол, от който е видно, че
задължението може да бъде поето.
Предлагам ви да одобрим проекта на договор и да
упълномощим колегата Ганчева за председател на ЦИК и госпожа
Младенова - главен счетоводител на ЦИК, да подпишат договора от
страна на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, има ли
предложения, мнения, становища по така направения доклад,
съдържащ и предложение от колегата Нейкова за сключване на
договор с Британския съвет? Не виждам.
Режим на гласуване на предложението за сключване на
договор.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова); против – 1 (Мартин Райков).
Предложението е прието.
Имате ли други доклади? Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-11-49-3 от 28 септември 2018 г., поредното писмо от господин
Баров относно разпоредбата на чл. 416, ал. 4 от Изборния кодекс.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Нейкова.
Изчерпихме дневния ред в точка писма, преминаваме към
точка Разни, докладчик съм аз.
Точка 7. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам
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ви докладна записка вх. № ЦИК-09-187 от 1 октомври 2018 г. от
госпожа Манолова - директор на дирекция „Администрация”.
Докладната записка е във вътрешната мрежа папка с моите
инициали. В нея се излага информация, че във връзка с организиране
на посочените две командировки, съответно до Брюксел на 10 и 11
октомври и 15 и 16 октомври след проведени разговори и
проучвания, се е установило, че хотелите за настаняване на
участниците от страна на ЦИК, съответно членове на ЦИК, са на
стойност над нормативно определените разходи. Във връзка с
изложената информация и усложнената ситуация на заетост на
хотелите в гр. Брюксел се предлага Комисията да одобри разходи от
150 евро за хотел на вечер за командировката за периода 15-16
октомври и разход до 200 евро на вечер за командировката в периода
10-11 октомври. Сочи се, че по бюджета на Централната
избирателна комисия има налични средства за покриване на същите
разходи.
Колеги, след направените проучвания от администрацията в
Централната избирателна комисия беше получена информация
съгласно писмо вх. № ЦИК-07-115/13 от 1 октомври 2018 г., с която
от Европейската комисия заявяват, че ще поемат разноските за
настаняване и пътуване на колегите участници госпожа
председателката и господин Пенев, така че необходимостта по
отношение на командировката в периода 15-16 октомври отпада.
По отношение на командироването на участници от страна на
Централната избирателна комисия за събитието, което ще се проведе
в гр. Брюксел, въпросът остава. Затова ви предлагам да приемем
предложението на администрацията да гласуваме разходи за
настаняване до 200 евро на вечер за участниците във форума в
Брюксел на 10 и 11 октомври с оглед така изнесената информация по
докладна записка на госпожа Манолова.
Има ли други мнения, становища? Не виждам.
Режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
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Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова); против - 1 (Емануил Христов).
Предложението е прието.
Колеги, имам още един доклад. Във връзка с обучението, за
което съм одобрена и е с разходи, които се поемат от Департамента
на Съединените американски щати, в оперативен порядък бяха
направени уточнения, че застраховката, която се поема, е за групата.
Моля да гласуваме и разход за индивидуална застраховка, така както
се прави за всички участници от Централната избирателна комисия
на международни форуми, с оглед писмото от американското
посолство, че се поемат и разходи за застраховка.
Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Колега Цачев, заповядайте за вашия доклад в точка Разни.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви вх.
№ ЦИК-07-75/1-8 в периода 28 септември – 1 октомври 2018 г.
Въпросът е относно подписване на Меморандума за сътрудничество
между Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина и
Централната
избирателна
комисия
на
България.
Тази
кореспонденция, която ви казвам, е относно текста и превода на
меморандума, изпращане до Босна и Херцеговина с оглед
подготвянето му за подписване, което е предвидено да се осъществи
на 5 октомври, като допълнително ще бъдем уведомени за мястото и
часа на подписването.
Във вътрешната мрежа има качен и окончателният вариант
на меморандума с превод на български език. Беше уточнен вчера
внимателно в превод от фирмата, която ни обслужва. Това, което аз,
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без да мога да взема отношение по същество от английския вариант,
но забелязах, че има разминаване в заглавната част и то след
окончателния превод, в текста, който е изписан на английски език, и
текста, който е посочен в превод на български език. В момента се
уточнява тази разлика, която съществува и ще бъде изпратен днес в
Босна и Херцеговина за подготвянето му за подписване.
Давам ви тази информация за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега
Цачев.
Колеги, изчерпихме дневния ред. Благодаря на всички за
участието!
Закривам днешното заседание и насрочвам следващото
редовно заседание на Централната избирателна комисия за 4
октомври 2018 г. от 10,30 ч.
(Закрито в 12,05 ч.)

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Йорданка Ганчева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

