
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 679

  

На 16 октомври 2018 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1.  Доклад  относно  протичане  на  изборния  ден за 

произведените на 14 октомври 2018 г. частични избори, отчитане 

на резултатите и предаване на документите в ЦИК.

Докладват: Александър Андреев, Камелия Нейкова,

Емануил Христов

2. Местен референдум в с. Катуница, община Садово.

Докладва: Катя Иванова

3. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.

Докладва: Камелия Нейкова

4. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения.

Докладват: Александър Андреев, Бойчо Арнаудов

5. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

Докладва: Румяна Сидерова

6. Отговор на въпроси, поставени от Европейската комисия, 

Главна дирекция „Правосъдие и потребители”.

Докладва: Александър Андреев

7. Доклади по писма.

Докладват: Александър Андреев, Иванка Грозева,

Камелия Нейкова, Севинч Солакова,



Ерхан Чаушев, Мартин Райков,

Румен Цачев, Румяна Сидерова

8. Разни.

Докладва: Румяна Сидерова

ПРИСЪСТВАХА:  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев, 

Камелия  Нейкова,  Бойчо  Арнаудов,  Георги  Баханов,  Емануил 

Христов,  Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Катя Иванова,  Кристина 

Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман, 

Румен Цачев, Румяна Сидерова.    

ОТСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка 

Ганчева, Росица Матева, Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  10,35  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Румяна Сидерова – член на Комисията. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имаме 

необходимия кворум и можем да започнем заседанието.

От  днешното заседание  по уважителни причини отсъстват: 

Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева, Цветозар Томов, Владимир 

Пенев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева,  Росица  Матева  и  Таня 

Цанева.

Колеги, виждате дневния ред. Имате ли допълнения към така 

предложения дневен ред? Господин Арнаудов.

БОЙЧО АРНАУДОВ: Моля да ме включите в т. 4 – искания 

за отваряне на запечатани помещения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Включвам  ви. 

Емануил Христов.
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ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Ако  обичате,  да  ме  включите  към 

точката информацията за протичането на първия тур на частичните 

избори и в доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Включвам  ви. 

Мартин Райков.

МАРТИН РАЙКОВ: Да ме включите в доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА: Добре.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  В  доклади  по  писма,  ако  може  да  ме 

включите, госпожо председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Включвам  Румен 

Цачев в доклади по писма.

Ако  няма  други  предложения,  който  е  съгласен,  моля  да 

гласува да гласува с вдигане на ръка.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч  

Солакова).

Колеги,  по  точка  първа  от  дневния  ред  давам  думата  на 

колегата Андреев да докладва накратко за протичането на изборния 

ден.

Точка  1.  Доклад  относно  протичане  на  изборния  ден за 

произведените на 14 октомври 2018 г. частични избори, отчитане на 

резултатите и предаване на документите в ЦИК.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, като дежурен 

заедно  с  колегата  Томов  бяхме  на  разположение  във  връзка  с 

евентуални въпроси или евентуални жалби с оглед свикване и на 

заседание на Централната избирателна комисия. 

Денят  протече  спокойно,  нямаше  обаждания  към  нас  в 

Централната избирателна комисия, дежурните от администрацията 

също  не  са  търсени,  за  да  насочат  към  нас  повиквания  или 

запитвания, които да са пристигнали. 
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Редовно  се  получаваше  информация  за  избирателната 

активност за частичните избори в изборния ден. Мисля, че можем да 

отчетем,  че  изборният  ден  в  местата,  в  които  се  проведоха 

частичните избори, протече нормално и спокойно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря  ви, 

колега Андреев. Камелия Нейкова има думата.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с произведените 

частични  избори  местни  избори  във  вчерашния  ден  с  колегата 

Бойкинова  приехме  документите,  които  предадоха  общинските 

избирателни комисии: ОИК – Карлово, ОИК – Главиница и ОИК – 

Средец. От трите кметства в две – в кметство Столетово и кметство 

Орлинци има избран кмет на първи тур, а в кметство Суходол ще 

има  втори  тур.  Можете  да  видите  информацията  във  вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. Там са посочени и гласовете,  с 

които  са  избрани  кметовете  в  двете  кметства  и  разликата  между 

двамата кандидати в кметство Суходол, където ще има втори тур.

Докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колегата  Емануил 

Христов има думата.

ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Благодаря  ви.  Колеги,  аз  само  ще 

допълня,  че активността е била сравнително добра,  тъй като и на 

трите места активността е била над 55%, на две от местата е била 

над 60%. Така например в община Карлово е била почти 69%, най-

висока,  след  това  е  активността  в  Суходол  –  64,5%  и  в  община 

Средец – 57,5%.

Както каза госпожа Нейкова, на двете места е избран кмет, на 

третото  се  получи  една  от  малко  очакваните  ситуации,  на  която 

обръщам специално внимание, защото рядко се случва. Задейства се 

правилото  „не  подкрепям никого”,  тъй  като  там  имаше  де  факто 

само двама кандидати и двамата кандидати сега се явяват на втори 

тур. Независимо че единият от кандидатите получи повече гласове 

от  другия,  гласовете  „не  подкрепям  никого”  не  позволяват  този, 

който е на първо място, да има над 50% от действителните гласове. 
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Затова е насрочен втори тур и в Суходол, община Главиница, ще има 

втори тур следващата неделя.

В  тази  връзка  искам  да  ви  кажа,  че  „Информационно 

обслужване“ е готово с информацията в електронен вид и предлагам 

Централната  избирателна  комисия  да  вземе  решение  да  качим на 

сайта  на  Централната  избирателна  комисия  и  на  сайтовете  на 

съответните общински избирателни комисии електронните данни от 

първия тур заедно с копираните протоколи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имате  ли 

въпроси? Ако не, предлагам да гласуваме да бъдат качени данните 

от  частичните  избори  на  страницата  на  Централната  избирателна 

комисия  и  на  страниците  на  общинските  избирателни комисии,  в 

които  е  имало  частични  избори.  Гласуваме  със  системата  за 

гласуване.

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  

Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Благодаря,колеги.

По точка втора давам думата на Катя Иванова.

Точка 2. Местен референдум в с. Катуница, община Садово.

КАТЯ  ИВАНОВА:  Уважаеми  колеги,  както  знаете,  на 

13 октомври 2018 г. се проведе местен референдум в с. Катуница, 

община Садово, област Пловдив. Съгласно разпоредбата на чл. 40, 

ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление Общинската избирателна комисия отчита 

резултатите  от  гласуването  за  местни  референдуми  през 

Централната избирателна комисия в срок до 48 часа от предаването 

на последния секционен протокол.

В тази връзка Общинската избирателна комисия – Садово, ни 

е изпратила свои протоколни решения. С писмо вх. № МР-15-2 от 
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14 октомври 2018 г. комисията ни е приложила решение № 11-МР от 

13 октомври 2018 г., с което обявява резултатите от гласуването на 

местен  референдум  в  с.  Катуница.  С  решение  №  12-МР  от 

13 октомври  2018  г.  комисията  обявява,  че  единственото 

предложение от гласуването за местен референдум в с.  Катуница, 

проведен на 13 октомври, е прието с 904 гласа от действителните 

бюлетини,  отговорили  на  поставения  единствен  въпрос  с  „Да”. 

Решенията са във вътрешната мрежа в моя папка.

С писмо вх. № МР-15-2/1 от 14 октомври 2018 г. Общинската 

избирателна  комисия  –  Садово,  ни  е  изпратила  протокола  на 

Общинската  избирателна  комисия  за  произвеждането  на  местен 

референдум.

Докладвам ви ги за сведение и запознаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги, 

предполагам,  че  нямате  въпроси,  не  виждам  някой  да  иска  да 

коментира нещо.

По точка трета има думата Камелия Нейкова.

Точка 3. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля тази точка да се отложи, тъй 

като към момента не съм получили всички документи. Ако дойдат 

до края на заседанието, ще я докладвам по-късно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА:  Точка четвърта – 

отваряне  на  запечатани  помещения.  Александър  Андреев  има 

думата.

Точка 4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани 

помещения.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, докладвам ви 

за сведение постъпили писма във връзка с отваряне на  запечатани 

помещения.  На  първо  място,  писмо  от  страна  на  секретаря  на 

община Карлово, с вх. № МИ-06-478 от 15 октомври 2018 г., с което 

ни  уведомява,  че  във  връзка  с  наше  Решение  № 4886-МИ  от 
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19 септември  2018  г. сме  разрешили  отварянето  на  запечатано 

помещение,  с  оглед  на  което  същото  е  отворено  на  14  октомври 

2018 г. Изпращат ни копие от заповедта на кмета на община Карлово 

за определяне на длъжностните лица, които присъстват при отваряне 

на  запечатаното помещение, и копие от протокола за извършеното 

отваряне на запечатаното помещение.

Второто  писмо  е  постъпило  с  вх.  №  ПВР-06-28  от 

11 октомври 2018 г. С писмото община Поморие ни уведомява, че 

във  връзка  с  искане  от  Районно  управление  –  Поморие,  относно 

водено съдебно производство е  отворено запечатаното помещение 

на основание Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на 

Централната  избирателна  комисия.  Изпращат  ни  заповедта  за 

определяне на комисията, която да отвори помещението, заповедта, 

с  която  са  назначени,  и  съответно  протокола  от  отварянето  на 

помещението. За сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  давам 

думата на Бойчо Арнаудов по същата точка от дневния ред.

БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  искане  от  кмета  на  община 

Мирково с вх. № ЦИК-14-34 от 8 октомври 2018 г. Искането е за 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  членове  на 

Европейски  парламент,  избори  за  народни  представители  на 

Република  България  през  2014  г.,  избори  за  президент  и 

вицепрезидент и национален референдум, произведени през 2016 г. 

Искането е във връзка с предаването на отдел „Държавен архив” на 

книжата  и  материалите  от  изборите  за  членове  на  Европейския 

парламент и изборите за народни представители през 2014 г.

Беше  осъществен  контакт  с  община  Мирково  и  им  беше 

казано,  че не могат да предадат на „Държавен архив” книжата от 

изборите  за  Европейски  парламент,  тъй  като  техният  срок  за 

съхранение  още  не  е  изтекъл.  Могат  да  предадат  единствено 

книжата от изборите за народни представители през 2014 г.
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В тази връзка по имейл от тях постъпи ново писмо с вх. № 

ЦИК-14-34/1 от 15 октомври 2018 г., в което ни казват, че във връзка 

с отпадане на необходимостта от отваряне на помещението, в което 

се  съхраняват  изборните  книжа  и  материали  от  произведените 

избори за членове на Европейския парламент, изборите за народни 

представители през 2014 г., изборите за президент и вицепрезидент 

и националния референдум през 2016 г., молят същото да не бъде 

разглеждано. Тоест докладвам ви го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги, 

преминаваме към точка пета от дневния ред – искания за заплащане 

на възнаграждения. Докладчик съм аз.

Точка  5.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, постъпило е 

искане  от  Общинската  избирателна  комисия  –  Ботевград,  за 

изплащане  на  възнаграждение  за  едно  заседание,  проведено  на 

8 октомври  2018  г.,  на  което  са  прекратени  пълномощията  на 

общински съветник поради оставка и е обявен за избран следващият 

в листата.

Към искането има контролен лист за предварителен контрол, 

както  и  счетоводна  справка,  така  както  се  изисква  по  нашите 

правила.

На  заседанието  са  присъствали  председател,  заместник-

председател  секретар  и  6  членове.  Искането  е  основателно. 

Предлагам  да  им  изплатим  полагаемото  се  възнаграждение  за 

заседанието.

Има ли други предложения? Няма.

Подлагам на гласуване за изплащане на възнаграждението.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  
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Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова).

Колеги,  преминаваме  към  точка  шеста  –  Отговори  на 

въпроси,  поставени  от  Европейската  комисия,  Главна  дирекция 

„Правосъдие  и  потребители”.  Отговорите  на  въпросите,  които 

изготви колегата Андреев, ви бяха изпратени по имейлите.

Предлагам колегата Андреев да докладва.

Точка 6.  Отговори на  въпроси,  поставени от Европейската 

комисия, Главна дирекция „Правосъдие и потребители“.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Уважаеми  колеги, както  каза 

председателстващата колегата  Сидерова,  отговорите на въпросите, 

които съм подготвил, ви изпратих предварително по имейлите, за да 

може да се запознаете с тях.

Предлагам да вървим по точки. Те са сложени като файл в 

моята  папка,  иначе  са  докладвани  за  сведение  и  запознаване  от 

страна  на  колегата  Ганчева.  Но тъй  като  тя  отсъства,  преписката 

беше преразпределена.

Нарочно оставих въпросите и поясненията към тях във файла, 

за да можете да ги имате пред вас.

Целта  на  тези  въпроси  и  на  отговорите  към тях  е  с  оглед 

запознаването  и  предоставянето  на  информация  на  избирателите 

отговорите  да  бъдат  качени  на  една  обща  платформа  както  в 

европейските  институции,  така  и  на  страниците  на  националните 

органи  за  управление  на  изборите  под  формата  на  въпроси  и 

отговори. Тези въпроси са формулирани от страна на Европейската 

комисия, дирекцията, която отговаря.

На първия въпрос – коя е датата на изборите – в случая съм 

посочил текста от Изборния кодекс, като приемам предложението на 

колегата  Сидерова,  което  тя  направи  преди  заседанието,  да  бъде 

допълнено, че освен че се насрочват 60 дни преди изборния ден, да 

има запетайка в края на абзаца и да се допълни, че те се провеждат в 
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„неработен ден (събота или неделя)”. Тоест да бъде уточнено кога се 

произвеждат изборите.

Ако няма  други  допълнения,  аз  възприемам допълнението, 

което колегата Сидерова направи.

В точка 2 – къде мога да гласувам – виждате от пояснителния 

текст в италик, че целта е избирателят да се насочи къде би могъл да 

намери  информация  относно  секцията  и  избирателния  списък,  в 

който е включен, за да може да упражни правото си на глас. В тази 

връзка аз съм описал, така както при нас е посочено, че ние качваме 

информацията, а отделно от това на страницата на ГД „ГРАО” може 

да  бъде  намерена  информация  относно  секциите,  адресът  на 

секциите и къде е включен съответният избирател. 

Преди започване на заседанието колегата Сидерова тук също 

предложи в текста да бъде добавено, че  гласуването се извършва в 

избирателни секции въз основа на избирателни списъци и къде би 

могъл  да  провери  всеки  избирател.  Приемам  предложението. 

Разбира се,  всеки един от вас би могъл да направи допълнително 

предложение.

В точка 3 – каква е възрастта за  гласуване – независимо че 

става  въпрос  само  за  възрастта  за  гласуване,  аз  съм  посочил 

текстовете от закона по отношение на активното избирателно право. 

Тоест с всичките основания и условия, на които трябва да отговарят 

както българските  граждани, така и гражданите на други държави 

членки на Европейския съюз, за да могат да гласуват за членове на 

Европейския  парламент  от  Република  България.  Защото  освен 

възрастта тук имаме и условието да не са поставени под запрещение, 

по отношение на чуждите граждани да не се лишени от правото да 

гласуват в тяхната страна и съответно статута на продължително или 

постоянно пребиваване.

В точка 4 са посочени срокове, като първата буква „А“ е по 

отношение на гласуването в секциите в страната. Тук съм добавил 

по предложение на колегата Сидерова „Избирателните списъци се 

съставят  служебно  от  общинските  администрации  по  населени 
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места”, тоест думичката „служебно“, „в които се води регистър на 

населението и не е необходима регистрация, като всеки избирател се 

вписва само в един избирателен списък.“

Буква „Б” е по отношение на гласуването по настоящ адрес.

Буква „В” е по отношение на образуването на секциите извън 

страната. Тук ще поставя едно пояснение, което колегата Сидерова 

направи  и  аз  го  приемам,  „които  пребивават  извън  страната  към 

момента на изборите”. „Българските граждани, пребиваващи извън 

страната,  които  имат  право  да  гласуват,  заявяват  25  дни  преди 

изборния  ден  желанието  си  да  гласуват  в  съответната  страна. 

Заявленията служат за разкриването на избирателните секции извън 

страната.”

В буква „Г” ще видите, че има маркиран в жълто текст. Това 

беше  с  оглед  обстоятелството,  че  в  България  не  е  предвидена 

възможност  да  се  гласува  по  пощата.  Колегата  Сидерова  обаче 

изрази обратното становище – не да отпадне като текст, а да остане 

текстът, защото по този начин ние даваме полезна информация на 

избирателите, тоест че такава форма на гласуване няма. И, да, в този 

случай ще остане текстът:  „Не е предвидена възможност съгласно 

действащото  законодателство  в  Република  България”.  Тоест  да 

остане като пояснителен текст.

И  в  буква  „Д”  вече  са  посочени  допълнителните  срокове, 

които биха могли да представляват интерес и да бъдат от значение 

при  гласуването,  а  именно  това  е  гласуването  с  подвижна 

избирателна  кутия,  гласуването  с  удостоверение  за  гласуване  на 

друго  място  и  отстраняването  на  непълноти  и  грешки  в 

избирателните списъци.

В точка 5 – къде следва да се регистрирам, за да гласувам – 

тук  също  да  остане  като  отговор  текстът,  че  не  е  необходима 

регистрация за  упражняване  правото  на  глас,  тоест  активната 

регистрация при нас не е предвидена по закон.

Точка  6  –  какви  документи  е  необходимо  да  нося  в 

избирателната  секция?  Тук  съм  се  опитал  да  опиша  какво  е 
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необходимо  да  носи  избирателят,  тъй  като  освен  документа  за 

самоличност, в случаите в които примерно, както е за гласуването в 

страната,  така  и  извън  страната,  загубил  е  документа  или  е 

унищожен, или е с изтекъл срок, в този случай следва да представи 

съответното удостоверение за гласуване. И какво не се допуска, с 

оглед на това те да не считат, че може, тъй като има места, в които 

може да  се  гласува с  шофьорска книжка,  какъвто например беше 

случаят  в  Латвия,  където  може  човек  да  отиде  и  да  гласува  с 

шофьорската книжка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Да  включим  ли 

ученици  и  студенти,  които  могат  да  гласуват  там,  където  се 

обучават, с ученическа и студентска книжка? Ако искате, няма да го 

разширяваме, но това е информация, която да е по-пълна.

Аз предлагам да ги добавим заради документите, не за нещо 

друго. Но да продължим нататък.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз си го отбелязвам, след което 

ще го върнем, след като стигнем до края.

Точка  7  –  мога  ли  да  гласувам  по  пощата?  Съгласно 

действащото законодателство не се допуска гласуване по пощата.

Точка 8 – мога ли да гласувам от чужбина? Определено може 

да  се  гласува  в  секциите,  които  са  образувани,  ако  са  подадени 

необходимият брой заявления.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Може  ли  да 

предложа:  „Ако  не  фигурирате  в  списъка,  вписването  става  в 

изборния  ден  след  представяне  на  документ  за  самоличност  и 

декларация по образец.”

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Ние  сме  посочили  горе  как  се 

гласува  в  чужбина,  аз  затова  не  съм го  написал.  Но ако  считате, 

може и тук да го добавим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА: Защото горе имаме 

описан предварителния списък, имаме опис на документите, с които 

се гласува, нямаме описано това, че всеки може да отиде да гласува 

където и да е в деня на изборите. За това става дума.
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз съм го посочил в т. 6: „Ако 

гласувате в секция извън страната, за да бъдете допуснат, трябва да 

представите  лична карта (паспорт),  дипломатически или служебен 

паспорт и декларация,  която ще ви бъде предоставена от член на 

секционната избирателна комисия.“ В случай че срокът на валидност 

на паспорта е изтекъл, е удостоверението по чл. 264, ал. 2. Не съм го 

записал тук, защото по-горе го има и ще се повтори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма да се повтори. 

Ще кажем, че е по реда на т. 6, това е съвсем друго.

 АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Така  или  иначе,  трябва  да 

остане, защото едното е чужбина, другото е страната. В България не 

може  да  гласуваш  със  задграничния  паспорт,  докато  в  чужбина 

можеш да гласуваш със задграничния транспорт.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  затова  ви 

предлагам  тук  да  впишем,  че  може  да  гласува  с  документите, 

изрично посочени в т. 6. И толкова.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В точка 8 може да добавим само, 

че гласува с документите по точка 6. Това е само като пояснение.

Точка 9 – в случай че лицето е гражданин на Европейския 

съюз,  какво  е  необходимо  да  направи,  за  да  се  регистрира  и  да 

гласува. Тук съм посочил текстовете по Изборния кодекс във връзка 

с упражняването на правото на глас, а именно че трябва да подадат 

съответната декларация за включването в списъка за гласуване.  И 

ако вече един път са били включени в предходни избори за членове 

на Европейския парламент от Република България и няма промяна в 

обстоятелствата, които са декларирани при предходното гласуване, 

не е необходимо да се подава нова декларация, защото автоматично 

ще бъдат включени в избирателния списък Част втора.

Точка  10  –  кои  са  избирателните  райони.  Описано  е,  че 

страната е едномандатен изборен район, но с оглед организационно-

техническата подготовка има 31 района, които съвпадат с изборните 

райони от последните избори за народни представители.
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В точка 11- какъв е прагът, за да могат политическите партии 

да  бъдат  избрани  за  Европейския  парламент.  Тук  ще  помоля 

колегата Христов да погледне, ди види дали правилно съм го описал 

и  добре  ли  е  така.  Взел  съм  текста  на  закона  по  отношение  на 

методиката как се изчисляват мандатите и разпределението съгласно 

националната избирателна квота.

В точка 12 съм описал как се извършва гласуването,  за  да 

бъде валидно и самите действия, които трябва да бъдат извършени – 

даването на бюлетината, отбелязването и т.н.

Точка 13 – за кого мога да гласувам. Тук съм се придържал 

към  пояснителния  текст,  тоест  както  те  са  предложили  да  бъде 

формулирано – че кандидатските листи за партиите, коалициите и 

независимите  кандидати,  които  желаят  да  се  кандидатират,  се 

регистрират 32 дни преди изборния ден и пълният списък ще бъде 

изнесен  на  страницата  на  Централната  избирателна  комисия  след 

изтичане срока за регистрация.

По същия начин е и по отношение на партиите и коалициите 

в точка 14.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз ви предлагам в т. 

13 и т. 14 накрая на текста да добавим „в раздела „Регистри“. А за 

машинното,  само  едно  изречение:  „При  провеждане  на  машинно 

гласуване избирателят може да гласува…”Тоест да добавим в т. 12 и 

едно кратко обяснение за това, че може да има машинно гласуване с 

идентични бюлетини. И толкова.

(Обсъждане извън микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА: Може да стане: „…

подава се на избирателя, който я пуска в прозрачната избирателна 

кутия”.

(Обсъждане извън микрофон.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  „При  гласуване  с 

подвижна избирателна комисия в дома на избирателя по време на 

гласуването  комисията  излиза  от  помещението,  в  което  е 

избирателят…“ Останалите действия са същите.
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В началото, където говорим с каква бюлетина, след „общи“ 

да запишем в скоби „интегрални”.

Колеги,  имате  ли  предложения  и  допълнения?  Ако  няма 

други въпроси,  да  гласуваме текста  с  направените добавки,  които 

приехме консенсусно по време на обсъждането.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова, Севинч Солакова).

Документът ще се даде за  превод и ще се качи на нашата 

страница, както и на страницата на Европейската комисия.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Колеги,  в  придружителното 

писмо пише, че отговорите на задаваните въпроси, приложими както 

към граждани, гласуващи на територията на своята държава, така и 

към  мобилните  граждани,  гласуващи  в  друга  държава,  ще  бъдат 

предоставени  директно  чрез  уебсайтовете  на  Комисията  и 

Европейския парламент. Тоест те ще бъдат качени там. „Страниците 

са  налични  на  всички  езици  на  Европейския  съюз,  следователно 

могат  да  бъдат  и  полезен  ресурс  за  вас  при  информиране  на 

гражданите.”  С  оглед  на  което  молят  отговорите  да  бъдат 

предоставени до 18-ти, затова ги гласувахме днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  мисля,  че 

консенсусно  приемаме  предложенията  на  колегата  Чаушев, 

направени  извън  микрофон,  всички  абревиатури  да  се  заменят  с 

пълното наименование на институциите,  тъй като,  както той каза, 

при превода може да се загуби цялото съдържание.

Колеги, преминаваме към  точка седма –  доклади по писма. 

Заповядайте, колега Грозева.

Точка 7. Доклади по писма.

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:   Благодаря  ви,  госпожо  Сидерова. 

Уважаеми колеги, в моята папка от днешна дата е качено писмо до 

15



Министерството  на  външните  работи,  до  госпожа  Елена 

Шекерлетова, постоянен секретар на Министерството на външните 

работи на Република България. Текстът е кратък: „Молим да ни бъде 

изпратено  копие  от  приемно-предавателния  протокол  между 

Министерството  на  външните  работи  и  Централната  избирателна 

комисия от 7 декември 2016 г. с цел извършване на проверки, които 

се изискват от Софийска прокуратурата и Върховна прокуратура.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  има  ли 

други предложения? Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  

Иванка  Грозева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина 

Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  

Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

Следващ докладчик е Камелия Нейкова.

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви информация от 

Милена  Радославова  и  Веселина  Тихолова  от  дирекция 

„Администрация”  на  ЦИК  с  вх.  №  ЦИК-09-192  от  15  октомври 

2018 г. относно справки в регистър „Население” в Национална база 

данни за периода 14 септември – 14 октомври. Има едно постъпило 

искане за извършване на справка по преписка с вх. № ЦИК-07-160 от 

4 октомври 2018 г. Можете да се запознаете и с по-конкретни данни 

от  тази  преписка  и  по  разпореждане  на  кой  колега  е  извършена 

справката в приложената към информацията таблица. Докладвам ви 

го за сведение.

С вх. № ЦИК-11-49-4 от 14 октомври 2018 г. за четвърти или 

пети път по електронната поща в Централната избирателна комисия 

постъпва  запитване  от  господин  Йосиф  Барух  за  прилагането  на 

разпоредбата  на  чл.  416,  ал.  4  от  Изборния  кодекс.  Колеги,  ние 

изпратихме  два  отговора  на  това  запитване.  В  поредното  питане 

въпросът е: в списъка от точно 500 избиратели ли трябва да подам?

Аз считам, че на всички тези многократни запитвания, които 

са за едно и също, ние сме изпратили необходимия и то подробен 
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отговор  на  господин  Барух,  така  че  предлагам  всички  следващи 

аналогични запитвания да се прилагат към преписката.  Докладвам 

ви го за сведение.

С вх. № ЦИК-08-20 от 12 октомври 2018 г. по електронната 

поща  на  Централната  избирателна  комисия  са  изпратени  два 

варианта на ценово предложение за мобилна комуникация и ценова 

листа  за  мобилни  телефони  от  „Виваком“.  Колеги,  понеже 

информацията е доста голяма, аз сега ви я докладвам за сведение и 

ви предлагам да се запознаете с нея. Преписката ще бъде възложена 

на администрацията, която след като постъпят и предложенията от 

другите мобилни оператори, да изготви една сравнителна таблица, за 

да  се  види кой е  най-оптималният вариант за  ползване на такива 

услуги от Централната избирателна комисия.

И последният ми доклад е докладна записка с вх. № ЦИК-09-

193  от  15  октомври  2018  г.  Това  е  във  връзка  с  проучването  за 

езиково обучение. Става въпрос за това езиково обучение, за което 

има нови желаещи колеги. Има такива, които са изявили желание за 

езиково обучение, както и такива,  които досега не са участвали в 

обучение. 

Докладвам ви го сега за сведение. Запознайте се с таблицата 

и останалите материали към преписката в моята папка от днешно 

заседание. За ваша информация имайте предвид, че към преписката 

е приложен и контролен лист за извършен предварителен контрол, 

че  могат  да  бъдат  поети  задълженията  от  така  предоставената 

информация.  И  предлагам  да  гласуваме  евентуално  в  следващо 

заседание, за да имат възможност всички колеги да се запознаят.

Нямам други доклади.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА: Благодаря. Следващ 

докладчик е колегата Сидерова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви 

писмо по електронната поща с  вх.  № ЧМИ-06-33 от 16 октомври 

2018  г.  Изпратено  ни  е  копие  от  заявка  от  община  Главиница за 

втория тур на изборите за кмет на кметство Суходол.
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В  тази  връзка  ви  информирам  само  за  сведение,  че  в 

четвъртък  след  заседанието  и  в  петък  получихме  информация  за 

упълномощените  членове  за  получаване  на  бюлетините  от 

Печатницата на БНБ. Те си ги получиха, изборите са произведени, 

докладвам ви ги за сведение.

И само да ви кажа, че електронната система вече е генерирала 

образеца  на  бюлетини  за  втори  тур.  Утре  до  обяд  Общинската 

избирателна  комисия  ще  одобри  предпечатния  образец  на 

бюлетината за втория тур.

Колеги,  едно  писмо  от  КП  КОМПИ  с  вх.  №  МИ-23-5  от 

3 октомври 2018 г. Искаха ни за седем общини решенията на ОИК за 

обявяване за избрани на кметовете. Знаете, че на миналото заседание 

ние  изпратихме  заверени  копия  от  решенията  от  2015  г.  на 

общинските  избирателни  комисии.  С  госпожа  Сидерова  и 

съдействието  на  домакина  Румен  Младенов  ние  открихме  в 

хранилище № 86 на този етаж подшитите и вече подготвени като 

архивни единици документи на общинските избирателни комисии. 

Направени  са  заверени  копия  от  решенията  на  ОИК  и  затова  ви 

предлагам сега като допълнително писмо в отговор на писмото на 

КП  КОМПИ  към  наш  №  МИ-23-6  от  11  октомври  2018  г.  да 

изпратим  заверените  копия  от  решенията  на  общинските 

избирателни комисии: Хасково, Смолян, Ивайловград, Свиленград, 

Ардино, Лъки и Маджарово от изборите през 2011 г.

Писмото е публикувано във вътрешната мрежа в моята папка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имате  ли 

други предложения? Който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12 членове  на  ЦИК:  за  –  12 (Бойчо  Арнаудов,  

Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  Иванка Грозева,  Катя Иванова,  

Кристина Стефанова,  Мария Бойкинова,  Мартин Райков,  Метин 

Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-02-

61  от  16  октомври  2018  г.  –  писмо  от  главния  счетоводител  на 

Народното  събрание  с  приложени  счетоводни  документи  за  м. 
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септември  т.г.  за  сметка  на  ЦИК:  топлоенергия,  електроенергия, 

вода и служебен офис, обща стойност 1781,63 лв. Докладвам ви го за 

сведение.  По наше протоколно решение се предоставя на главния 

счетоводител  за  проверка  и  изплащане,  а  при  необходимост  се 

връща в зала.

Колеги, на предишното заседание ви докладвах за сведение и 

запознаване  вх.  №  ЦИК-09-190  от  10  октомври  2018  г.  Това  е 

докладна записка от госпожа Манолова с приложен отчет за наетите 

лица  отработено  време,  средства  за  работна  заплата  по  писмо от 

Националния  статистически  институт  с  вх.  №  ЦИК-00-650  от 

1 октомври  2018  г.  Знаете,  ние  сме  включени  в  проучването  на 

Националния статистически институт и от миналата година на всяко 

тримесечие изпращаме такава информация.

Приложен ни е отчет, предполагам всички сте се запознали, 

аз нямам въпроси и ако и вие нямате, предлагам да го одобрим, за да 

може  по  електронен  път  в  платформата  да  бъде  публикувана  и 

изпратена тази информация от счетоводството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  има  ли 

въпроси? Не виждам.

Който е съгласен да одобрим приложения отчет и той да бъде 

изпратен на Народното събрание, моля да гласува.

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Камелия  

Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  

Севинч Солакова).

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  във вътрешната мрежа има 

изготвена  справка  от  главния  счетоводител  и  от  директора  на 

дирекция  „Администрация”  за  допълнителните  възнаграждения  за 

ЦИК и администрацията  за  м.  октомври.  Тя е  във връзка  с  наше 

предишно протоколно решение.

Докладвам ви тази  справка  за  сведение.  Тъй като съдържа 

конкретните размери, моля да я видите във вътрешната мрежа.
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За сведение ви докладвам и поканите, които са получени в 

Централната избирателна комисия за семинари и обучения – № 675 

от 12 октомври, 677 от 15 октомври.

Докладвам ви приемно-предавателен протокол вх.  № ЦИК-

00-676  от  12  октомври  2018  г.  Виждате,  приемно-предавателният 

протокол  е  от  12  октомври.  Гергана  Младенова,  главен 

счетоводител,  Румен  Младенов,  главен  специалист-домакин,  са 

предали  на  Николай  Желязков,  главен  юрисконсулт,  описани 

подробно  по  групи документи,  оферти  в  процедури  по  Закона  за 

обществените поръчки. Протоколът е изготвен в четири екземпляра 

– за тримата служители и един за деловодството. Докладвам ви за 

сведение. Приключих.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Давам  думата  на 

Емануил Христов.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, получили сме писмо с вх. № 

НР-06-22 от 11 октомври 2018 г. от община Тервел. Информират ни, 

че  във  връзка  с  наше  Решение  №  4387  от  2  март  2017  г.  са 

извършили  необходимите  действия  за  обработка  и  предаване  на 

материалите от националния референдум от 2013 г. на „Държавен 

архив”  и  за  унищожаване  на  неценните  документи.  Прилагат  ни 

заповед на кмета за образуване на комисия, протокол за извършената 

работа от комисията. Докладвам го за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колегата   Мартин 

Райков има думата.

МАРТИН  РАЙКОВ:  Колеги,  с  вх.  №  ЦИК-00-655-2  от 

12 октомври 2018 г. е постъпил по електронната поща встъпителен 

доклад  от  фирма  „АИМС  Тех”  ООД  за  извършване  на  пазарно 

проучване, анализ и консултиране за избор на машини. Предлагам 

ви да се запознаете с него, качено е във вътрешната мрежа.

Въз основа на срещите, които сте имали, ако имате някакви 

допълнителни бележки, тъй като е имало опознавателна среща, на 

която аз не съм присъствал. Това е встъпителният доклад.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря.  Това 

беше за сведение и запознаване.

Давам думата на колегата Александър Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Уважаеми колеги, докладвам ви 

за сведение постъпило писмо с вх. № ЦИК-04-01-41, което е качено 

в моята  папка.  Това е покана от страна на Щатската  избирателна 

комисия  в  Мериленд  във  връзка  с  провежданите  там  избори  и 

изпращането на наблюдатели от страна на Централната избирателна 

комисия.  Поканата  е  необходима  за  предоставянето  на  визи  за 

колегите,  които ще пътуват. Същата е изпратена за сведение и на 

тях, за да може те да се запознаят. Аз ви го докладвам за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Благодаря.  Румен 

Цачев.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви 

докладвам, че един комплект от Меморандума за сътрудничество и 

разбирателство  между  Централната  избирателна  комисия  на 

Република България и Централната избирателна комисия на Босна и 

Херцеговина се намира при нас, на пет езика е. Входящият му номер 

е ЦИК-00-674 от 11 октомври 2018 г. и ще бъде в оригинал при нас. 

Другите  четири  комплекта  следва  да  бъдат  изпратени  на 

Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина, за което 

имаме и писмо с вх. № ЦИК-07-75/18 от 15 октомври 2018 г. и в 

превод същото писмо с вх. № ЦИК-07-75/19, с което писмо те ни 

молят да изпратим четири комплекта от Меморандума, като всеки 

комплект трябва  да  бъде  по едно копие на  английски,  български, 

хърватски, сръбски и босненски език. А единият комплект остава за 

нас.

Може би трябва да гласуваме това изпращане, защото всеки 

знае,  че  трябва  да  го  изпратим,  но  все  пак  мисля,  че  не  сме  го 

гласували, пък е и в друга държава. Така че предлагам да гласуваме 

да  изпратим  така  оформените  четири  комплекта  на  по  пет  езика 

всеки един от тях на Централната избирателна комисия на Босна и 

Херцеговина.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА: Като петият остава 

при нас.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Да, като петият комплект остава при нас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  има  ли 

въпроси  или  други  предложения?  Подлагам  на  гласуване  така 

направеното  предложение  за  изпращане  на  четири  комплекта  от 

Меморандума  на  Централната  избирателна  комисия  на  Босна  и 

Херцеговина.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14  (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова, Севинч Солакова).

Колеги,  предполагам,  няма да възразите да включим Ерхан 

Чаушев в доклади по писма. Давам му думата.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Уважаеми  колеги,  първо  ви  докладвам 

едно  писмо  от  Софийския  университет  с  вх.  №  ЦИК-00-678  от 

15 октомври 2018 г., в което в отговор на наше писмо ни уведомяват, 

че проф. д-р Владимир Димитров и доц. д-р Милен Петров ще могат 

да  ни  съдействат  при  нужда  за  изработване  на  техническата 

спецификация за машинното гласуване.   Изпратили сме писмо на 

10 октомври 2018 г. и те ни отговарят. За сведение.

Втората част от доклада ми е случаят Полша, докладвах ви го 

по-миналата седмица. По същество този случай се превърна в един 

модел и експеримент за обмен и комуникация между институциите 

по  отношение  на  граждани,  участващи  в  изборите.  Явно  визията 

минава впоследствие и за европейските избори. 

Конкретно  по  случая.  На  21  октомври  в  Полша  ще  се 

проведат  общински  избори.  Бяхме  получили искане  от  Полша да 

удостоверим  дали  една  група  от  42-ма  български  граждани  имат 

избирателни права по българското право. След като се запознахме 
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обстойно, се оказа, че нищо че са изписани с три имена, по същество 

имената  са  две  –  име  и  фамилия,  а  другото  просто  се  повтаря  в 

дадения  списък.  Чрез  нашата  система  на  достъп  успяхме  да 

идентифицираме имената по име, фамилия, дата на раждана и място 

на  раждане.  Така  получихме  трите  имена,  които  три  имена 

впоследствие  изпратихме  на  Главна  дирекция  „Изтърпяване  на 

наказанията”  във  връзка  с  удостоверяването  дали  съответно  не 

изтърпяват лишаване от свобода, за да отговорим на колегите.

Оказа  се,  че  всички  тези  лица  по  данни  на  Националния 

регистър „Население”, включително и от „ГРАО” за едно лице, по 

вх.  №  ЦИК-04-03-5  от  12  октомври  2018  г.,  че  са  български 

граждани и нямат правни ограничения.

Към момента чакаме да получим отговор от Главна дирекция 

„Изтърпяване на наказанията” по нашето искане да удостоверят все 

пак,  че  тези  лица  не  изтърпяват  наказание  лишаване  от  свобода. 

Оказа се, че те чакали по пощата официално оригинала на хартиен 

носител, за да можели да направят съответната справка, въпреки че 

са го получили по електронен път още същия ден на по-миналата 

седмица. Два пъти се свързахме с тях, днес очакваме до 12 ч. все пак 

да  отговорят  на  нашето  искане  за  тези  граждани.  Ужким  ще  ни 

отговорят,  но  засега  нямаме  отговор  от  Главна  дирекция 

„Изтърпяване на наказанията”  по отношение на нашето искане за 

въпросното удостоверение.

Какви са изводите? Общо взето чрез Националния регистър 

„Население“ можем да се справим и с две имена (име и фамилия), 

дата на раждане и място на раждане. Така че със затруднение можем 

да  се  справим  по  отношение  на  бъдещите  ни  действия  с 

европейските избори. 

На  второ  място,  явно  с  пощата  и  комуникацията  имаме 

проблем. Не може една преписка при искане на една информация да 

се чака една седмица. За бъдеще, може би като наближат изборите, 
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да се осъществи една среща с Министерството на правосъдието за 

експедитивно  отговаряне  на  нашите  искания  по  отношение  на 

избирателното право на българските граждани в чужбина.

На трето  място –  още по-практически  извод  –  тези писма, 

които ще пращаме, е добре да не чакаме пощите и да губим по три-

четири дни за получаване и обмен, а директно да се изпращат на 

ръка по съответните институции. Може би е добре да процедираме 

така, за да намаляваме рисковете.

Това  е  случаят,  уважаеми  колеги,  към  настоящия  момент. 

Какво предлагам по случая?

Предлагам след отговора и от Главна дирекция „Изтърпяване 

на наказанията” да отговорим на колегите от Полша. Ако отговорът 

не дойде днес, предполагам, че във всеки случай ще дойде утре и 

предлагам веднага да се изпрати писмо от Централната избирателна 

комисия,  да  не  чакаме  да  го  докладвам  пак  в  заседанието  в 

четвъртък.  И  без  това  изборите  в  Полша  наближиха  и  ние  доста 

изостанахме с времето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  имате  ли 

въпроси и други мнения и предложения? Аз се присъединявам към 

предложението на докладчика да вземем решение след пристигане 

на информацията от Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията” 

веднага да се изпрати от нас събраната информация на съответната 

служба  в  Полша,  за  да  не  бавим  техния  процес  по  изготвяне  на 

списъците.

Има  ли  други  предложения?  Подлагам  на  гласуване 

предложението на колегата Чаушев.

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  

Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  

Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна 

Сидерова, Севинч Солакова).
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Колеги,  последен  докладчик  в  тази  точка  съм  аз.  В  моята 

папка е качено писмо вх. № ЕП-00-2/4 от 15 октомври 2018 г. С това 

писмо  е  пристигнала  грамата  на  нашето  Представителство  в 

Брюксел с приложени към нея документи: 

„Приложено  изпращам  ви  писмо  на  госпожа  Астола, 

Генерален  директор  на  Главна  дирекция  „Правосъдие“  на 

Европейската  комисия,  съдържащо  информация  относно 

практическите  стъпки,  които  държавите  членки  на  Европейския 

съюз  би  следвало  да  предприемат  във  връзка  с  Препоръката  на 

Комисията  от  12  септември  2018  г.  относно  мрежите  за  изборно 

сътрудничество,  прозрачността  онлайн,  защитата  от  инциденти  в 

сферата  на  киберсигурността  и  борбата  с  кампаниите  за 

дезинформация в контекста на изборите за Европейски парламент.”

Текстът е на английски език, изпратен е за превод, който ще 

бъде готов на 18-ти и ще бъде изпратен на членовете на Комисията 

за  запознаване,  за  да  може  да  приемем  съответни  практически 

решения.

Следва точка Разни.

Точка 8. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА СИДЕРОВА: В точка „Разни“ ви 

докладвам,  че  в  бр.  85  от  16  октомври на  „Държавен  вестник“  е 

публикувано наше Решение № 5140-НС от 11 октомври 2018 г. за 

обявяване  на  Калин  Димитров  Василев  за  избран  за  народен 

представител. За сведение.

Също  за  сведение  ви  докладвам  пристигнало  писмо  по 

електронната поща от Избирателната комисия на Казахстан, с което 

ни  благодарят  за  предварително  изпратената  презентация  за 

конференцията,  която  предстои  и  на  която  ще  присъстват  наши 

представители.
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Колеги, аз нямам повече доклади. Ако нямате и вие, обявявам 

следващото заседание на 18 октомври от 10,30 ч. 

Благодаря ви. Закривам заседанието.

(Закрито в 11,55 ч.)

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

Стенограф:

Стойка Белова
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