ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 688
На 15 ноември 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Румен Цачев
2. Доклади по жалби и сигнали.
Докладва: Росица Матева
3. Доклади по писма.
Докладват: Румяна Сидерова, Владимир
Пенев, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков, Емануил
Христов, Росица Матева
4. Разни.
Докладват: Мария Мусорлиева, Ерхан
Чаушев
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Севинч Солакова, Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов и Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 18 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 15 ноември 2018 г.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред: т. 1.
Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на ОИК
– докладчик господин Цачев; т. 2. Доклади по жалби и сигнали –
докладчик госпожа Матева; т. 3. Доклади по писма с докладчици
госпожа Сидерова, господин Пенев, госпожа Солакова, госпожа
Цанева, госпожа Ганчева, господин Ивков, господин Христов,
госпожа Матева; и т. 4. Разни.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Първа беше госпожа
Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаема госпожо председател,
моля ви да ме сложите в т. „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Мусорлиева.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Също в „Разни“ да ме включите.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моята папка е онзи
договор, който ви докладвах на предишното заседание. Има проект –
прецизиран и по-лаконичен.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Чаушев.
Други предложения? – Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
с докладчици дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Дневният ред е приет.
Колеги, бих искала да ви информирам, че от днешното
заседание по обективни причини отсъстват господин Баханов и
господин Томов.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е искане с вх.
№ МИ-27-148 от 12.11.2018 г. от общинската избирателна комисия
– Брезово, за дежурство и заседание, което са провели. Дежурството
е за подготовка на заседанието. Дадено е от двама членове на
комисията на 1.11.2018 г.
На заседанието, проведено на 2.11.2018 г., са присъствали
9 от членовете на общинската избирателна комисия. То е било за
прекратяване пълномощията на общински съветник поради
избирането му за временно изпълняващ кмет на Община Брезово, и
за избиране на следващия в листата общински съветник.
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Към искането са приложени протоколът от проведеното
заседание, справка за възнагражденията по повод даденото
дежурство, решение на общинската избирателна комисия, както е
изготвена справка за възнагражденията на ОИК и контролен лист.
Спазени са изискванията на Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на
ЦИК.
Предлагам да одобрим направеното искане за изплащане на
възнаграждение на ОИК – Брезово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Цачев.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка втора от
дневния ред:
2. Доклади по жалби и сигнали.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папката с моите инициали можете да намерите един сигнал.
Той е с вх. № ЦИК-00-717 от 14 ноември 2018 г. Подаден е от
Андрей Борисов Петков, който се е представил като председател на
Младежко движение „България на гражданите“. Сигналът е
адресиран до Централната избирателна комисия, като се прави
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искане към председателя на комисията и господин Петков се обръща
към нас с разсъждения по повод на машинното и на дистанционното
електронно гласуване.
Той счита, че Централната избирателна комисия нарушава
Конституцията и законите на Република България, като повече от
две години и половина ЦИК заедно с правителството на Република
България, съзнателно не изпълняват закон, който е гласуван с
участието на партията законовносител, съгласно който по време на
частични избори през 2018 г. гласоподавателите трябваше да имат
възможност да гласуват машинно и експериментално електронно.
Излагат се още подобни съображения, като това което касае
Централната избирателна комисия конкретно е, че след 26 май
2016 г. до настоящия момент единственото действие в посока на
изпълнение на разпоредбите на изборния кодекс за машинно
гласуване, което Централната избирателна комисия е предприела, е
да стартира обществена поръчка за избор на изпълнител, който да
извърши проучване на пазара на машините за гласуване. Като пише,
че поръчката все още не е възложена.
Считам, че младежкото движение на „България на
гражданите“ би следвало да има възможност да се запознава през
сайта на Централната избирателна комисия с действията, които са
предприети и би следвало да са могли да видят, че тази поръчка е
възложена, и то не на един, а на двама изпълнители. И всъщност ние
очакваме към края на м. ноември да бъде приключена и да бъде
представен докладът на тези две фирми изпълнители.
Другото, което се говори, е за дистанционното електронно
гласуване, което съгласно § 145 би следвало да ЦИК да е осигурила
възможност за гласуване в частичните избори, тъй като е провела
само три симулации на 12 декември 2017 г., които са половинчати и
неясни, а пък за българите, които живеят в чужбина, е много важно
да могат да гласуват дистанционно електронно, което би повишило
избирателната активност извън страната. .
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Тук отново не е отчетено обстоятелството, че няма как да се
въведе такова дистанционно електронно гласуване за българите
извън страната преди да има електронна идентификация.
Третото нещо, което основно е засегнато е, че в
законопроекта за Държавния бюджет на Република България за
2019 г. няма предвидени средства за машинно гласуване, като
средствата са същите, които са били предвидени и в предходния
бюджет. Основното нещо, което се прави като искане към госпожа
председателя на Централната избирателна комисия, респективно към
комисията е да предприеме незабавно всички необходими действия
за подсигуряване на финансова и техническа възможност за
машинно и електронно гласуване още на изборите за Европейски
парламент, които действия ние можем да предприемем само за
осигуряването, но финансовото обезпечаване не е наша работа.
И следващото искане във второто изречение е: Моля също
така да предложите в Закона за Държавния бюджет на Република
България за 2019 г. изрично да бъдат предвидени средства за
подсигуряване на машинно и електронно гласуване през 2019 г.
Аз мисля, че всички в тази зала сме наясно и смятах, че е
публично известно, че всъщност Централната избирателна комисия
е предприела всички необходими действия да направи искане да
бъдат подсигурени средства за машинно гласуване в бюджетите и за
2018 г., и за 2019 г.
Тъй като обаче сигналът не е подписан, колеги, аз ви
предлагам да остане в момента само за сведение и да дадем
възможност на Андрей Петков – има подаден адрес и телефон за
контакт. Предлагам ви да ме упълномощите да се свържа с него по
телефона и да му дадем възможност в понеделник до края на
работния ден да го подпише и да представи доказателства, че
наистина е председател на Младежкото движение на „България на
гражданите“, тъй като такъв е подал сигнала. След което да го
разгледаме по същество, ако преценим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
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Уважаеми колеги? – Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Според мен не е необходимо той да се
легитимира, че изпълнява качеството, в което се представя, защото
ние трябва да имаме принципно позиция дали ще отговаряме на
такива сигнали и как ще подхождаме. Той може и да не е такъв. Тук
не се касае за дело с интерес на дадена страна, за да проверяваме
легитимацията й.
Що се касае за подписа и доколкото имаме такава практика –
да, може да му се укаже в съответния срок да даде подписан сигнала,
само ако ние след това ще се произнесем с отговор. Ако ние ще го
оставим за сведение, няма смисъл да даваме възможност да се
изпрати подписан сигнала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Други становища? – Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Аз
изцяло
подкрепям
становището на колегата Матева като докладчик, че в случая, ако
ние трябва да го разглеждаме, то от формална гледна точка би
трябвало сигналът да бъде подписан. И във връзка с това и колегата
Ивков мисли по същия начин. А самият факт на произнасянето по
същество на сигнала мисля, че е въпрос, който след като бъдат
отстранени формалните нередности, тогава вече може да бъде
предложено и съответно направено предложението как да се
отговори на този сигнал. Аз лично изразявам мнението, че би
следвало в съответствие после да бъде разгледано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други становища? – Не виждам.
Колеги, в залата постъпи предложение, което мисля, че ни
обединява, и то е да поискаме господин Петков да подпише сигнала.
Постъпи и предложение да даде свои доказателства за легитимация
на качеството му председател на Младежко движение „България на
гражданите“. Аз ще подложа отделно на гласуване двете
предложения.
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Уважаеми колеги, първо подлагам на гласуване подписването
на този сигнал от лицето.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
И уважаеми колеги, подлагам на гласуване представянето и
на доказателства за неговата легитимация като председател.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева), против – 4 (Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков).
Предложението се приема.
Това бяха вашите доклади.

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка
трета от дневния ред:
3. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моята папка е
проект за писмо-отговор до госпожа Мария Спасова – директор на
Дирекция „Правата на човека“ в Министерството на външните
работи. Поводът е две получени писма от същата дирекция, които са
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с идентичен текст, с молба за становище по изготвения доклад на
ОССЕ – Проект на крайна версия на изготвената от ОССЕ
публикация „За ромите, с ромите: Доклад по изпълнението на глава
ІV „Разширяване участието в обществения и политическия живот“
от Плана за действие по роми и синти на ОССЕ“.
В писмото на дирекцията са поставени въпроси – докладът е
голям, но те са ни извели само някои групи въпроси, които според
тях са свързани и с работата на Централната избирателна комисия.
Аз ви моля да прочетете отговора, който съм направила. Той върви
точка по точка. Някъде където съм счела, че са общи разпоредбите,
съм отговорила и съм отбелязала, че на две поредни точка – те само
са повдигнали заглавията. Според мене по-добре е да го прочетете,
защото са деликатни въпросите.
Проучила съм Закона за гражданската регистрация, Закона за
българските лични документи и Конституцията, естествено и нашия
Кодекс. И на базата на тези разпоредби съм дала отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Сидерова.
Бих искала само да допълня. Мисля, че в рамките на
вчерашния ден пристигна това писмо, а срокът за отговор е в
понеделник, поради което наистина се налага днес ние да го
разгледаме.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: В интерес на истината ще кажа
въпрос, който е правен според мене. В интерес на истината едно
лице, което е родено на територията на Република България, не става
гражданин на републиката, докато не бъде вписано в документите,
докато не влезе в регистрите. То влиза в регистрите веднъж с
раждането си, разбира се ако неговите родители са вътре по силата
на това, че се нанася в регистъра на своите родители като тяхно дете.
А вече документът за самоличност пък му е основание, за да
упражни правата си – и гражданските, и всякакви други. Така че не
може да се твърди, че е дискриминация това, че го е мързяло да си

10
свърши работата или няма желание. Но аз съм се стремила по
деликатен начин да го кажа. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм съгласен с отговора като цяло.
Мисля, че на стр. 2 най-горе трябва да се направи поправка. Ако съм
разбрал правилно, казва се: „Не може да се твърди, че липсата на
тези идентифициращи и индивидуализиращи документи е типичен
пример на непряка дискриминация.“ Според мене е изискването, а
не липсата, за да твърдят те, че е пример за непряка дискриминация.
Справка стр. 2, горе. Миля, че технически е останало изискването.
Също така след като има във въпроса – осведомих се извън
микрофона от докладчика, за което му благодаря – внушаване, че се
допуска непряка дискриминация и доколкото ние все пак решаваме
да дадем становище по въпроси, които не касаят Изборния кодекс, аз
бих искал да допълним с едно изречение, че дискриминация – пряка
или непряка – е налице само когато една група от населението по
даден признак се поставя в по-благоприятни условия спрямо друга.
Докато очевидно е, че тук го няма този елемент, доколкото
изискванията на закона касаят всички български граждани. Точно
обратното, ако за дадена група не бъде направено това изискване, би
довело до дискриминация спрямо останалите.
Също така аз не съм съгласен с дипломатичния тон, когато се
хвърлят такива тежки обвинения без да има основание. И то
съдържащи се във въпрос. Ние трябва ясно да дадем да се разбере,
че тук става въпрос или за неграмотност – независимо откъде идва,
дали от ОССЕ или от Европейската комисия, или откъдето и да е – и
да кажем, че изобщо не се касае за дискриминация. И че молим да не
се употребяват такива внушения във въпроси и становища.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В доклада това е сложено в кавички
като твърдения на ромския мониторинг или групи. Това не са
твърдения на ОССЕ, на организациите.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: След уточнението, че това са цитати от
оплаквания на ромски организации, си оттеглям това предложение.
Значи те не са твърдения на питащия. Това не ми стана ясно преди.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Разбирам това, което каза Ивайло
Ивков и съм съгласна да добавя и това изречение, че не е налице
дискриминация доколкото изискванията за всички български
граждани са еднакви и не поставят в по-благоприятни условия едни
или други групи. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, можем
ли да преминем към гласуване?
Подлагам на гласуване този отговор с направените корекции.
Режим на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
няма.
Предложението се приема.
Това бяха вашите доклади, госпожо Сидерова.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-09-61
от 12 септември 2018 г. Това е постановление за отказ да се образува
наказателно производство от Районна прокуратура – гр. Стара
Загора. Постановлението е постановено след като предходно
постановление за отказ да се образува наказателно производство е
отменено и е дадено указание на Районната прокуратура да извърши
допълнителна проверка.
Касае се за лице, което е гласувало в лично качество и след
това е осъществило и функциите на придружител по отношение на
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слепия си съпруг. Като това е отразено в съответния списък за
придружителите.
След извършената допълнителна проверка констатациите, че
не са налице основания за образуване на наказателно производство
са се потвърдили в прокурора, водещ преписката, и той отново
постановява постановление за отказ да образува досъдебно
производство по преписка № 112/2018 г. по описа на Районна
прокуратура – Стара Загора.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам писмо с вх. № НР-08-4 от 12 ноември 2018 г.
Касае се за съдебно удостоверение, издадено от Административен
съд – София град, по адм. дело № 3507/2018 г. на Второ отделение,
48-ми състав, което да послужи на вещото лице Димитър Велчев,
който да извърши изследване, фотографиране и ксерокс копиране на
лични данни на три лица, които са посочени като лица, включени в
списък за подкрепа на Инициативен комитет в информационноразяснителната кампания по въпросите на Националния референдум
на 6 ноември 2016 г.
Подготвени са материалите, които е необходимо да бъдат
предоставени за нуждите на експертизата на вещото лице.
Осъществен е контакт с вещото лице. В днешния ден вероятно ще
направи необходимите действия, така че са предприети всички
действия, за да се изпълни указанието, дадено от съда.
Докладвам за сведение.
Докладвам също писмо, постъпило по електронната ни поща
с вх. № ЦИК-07-1/13 от 13 ноември 2018 г., ведно с неговия превод,
който е постъпил вчера – на 14 ноември 2018 г. Писмото е от
помощник редактор на „Войс Интернешънъл“ д-р Аарти Агарвал и с
него учтиво ни се напомня за приноса към „Войс Интернешънъл“ за
следващия му брой, който е на тема „Да направим избирателните
секции достъпни и удобни за избирателя“, както и че ще започне
работа по следващия брой, който е със същата тема. Така че колеги,
ако някой има желание, може да подготви материал.
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И последният ми доклад, колеги, е във връзка с едно писмо,
постъпило по електронната поща на Централната избирателна
комисия, първоначално с вх. № ЕП-22-3 от 4 октомври 2018 г.,
впоследствие постъпило още веднъж със съответния индекс 1 от 8
ноември 2018 г. С това писмо гражданин, който твърди, че живее в
Обединеното кралство Великобритания, желае да участва в изборите
за членове на Европейския парламент от Република България, но тъй
като няма да бъдат организирани избори във Великобритания,
поради оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз,
въпросът му е как би могъл да гласува като български гражданин за
представителите на България в Европейския парламент.
Колеги, предлагам във връзка с това – не съм подготвил
отговора, но предлагам да отговорим, че за да гласува, следва да
отговаря на изискванията на чл. 350 от Изборния кодекс,
включително да е живял три месеца в страна-членка на Европейския
съюз. Да му отговорим, че секции могат да бъдат разкрити при
условията на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 и съответно той може да гласува
или по постоянния си адрес в Република България, ако отговаря на
изискванията по чл. 350, ал. 1 или в друга секция, разкрита извън
страната, която е удобна за него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Пенев.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, започнахме да обсъждаме детайли и
решихме, мисля, че по-голямата част от нас се убедихме, че трябва
да прецизираме отговора и да го отложим за следващо заседание.
Уважаеми колеги, отлагаме засега и продължаваме със следващ
докладчик.
Следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо, получено по електронната поща, с вх. № ЦИК-02-68 от
14 ноември 2018 г. Писмото е от Народното събрание с приложено
копие от Заповед от 14 ноември 2018 г. на председателя на

14
Народното събрание. Свързано е с информацията от НСИ за
средносрочната месечна работна заплата за последното тримесечие.
За сведение ви докладвам вх. № ЦИК-00-716 и вх. № ЦИК00-716/1, съответно от 13 и 14 ноември 2018 г. Това е съобщение от
НАП за връчване на документи по електронен път. Иска се
обяснение по рег. № от 13 ноември, както е описан.
На този етап ви докладвам за сведение. Ще се предостави на
администрацията за допълнителна информация и представяне на
вниманието на Централната избирателна комисия.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-211 от 13 ноември 2018 г. –
докладна записка от госпожа Манолова, с приложен контролен лист
относно коледни протоколни комплекти. Въз основа на извършено
проучване е получена оферта, която е представена на вниманието на
Централната избирателна комисия. Прави се предложение да бъдат
закупени протоколни коледни комплекти – 74 броя – на стойност
90 лв. без ДДС или 108 лв. с ДДС. Транспортни разходи до 200 лв. с
ДДС.
Предлага се да бъде одобрено предложението за закупуване
на тези бройки и одобрение на допълнителни средства за
протоколни подаръци в размер на 7992 лв. с ДДС и средствата за
транспорт и доставка в размер до 200 лв. с ДДС. Налични са
средства по бюджета на Централната избирателна комисия.
Предлагам да одобрим направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против –
1 ( Ивайло Ивков).
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Предложението се приема.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващата
докладна записка е с вх. № ЦИК-09-209 от 13 ноември 2018 г. на
госпожа Манолова – директор на Дирекция „Администрация“, и е
относно рекламни материали на ЦИК за 2019 г. Виждате, приложена
е таблица, включително в сравнителен план за артикули и бройки за
2018 г. и 2019 г. Уточнено е, че са изискани три оферти, но са
получени две. Прилагат ги към докладната записка.
Предлага се комисията да одобри възлагането за изпълнение
на Оферта № 1 на фирма „Дея“, която е с по-ниска предложена цена
в размер на 6985,68 лв. с ДДС.
Приложен е контролен лист за предварителен контрол.
Предлагам да одобрим направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Моля да продължите, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващата докладна записка
е за запознаване – вх. № ЦИК-09-210 от 13 ноември 2018 т. Моля да
се запознаете, за да можем да вземем решение на следващо
заседание.
Докладвам ви писма, получени по електронната поща с вх. №
№ ЦИК-08-26 от 13.11.2018 г., ЦИК-08-27 от 13.11.2018 г., ЦИК-0829 от 14 ноември 2018 г. Това са писма във връзка със събирането на
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оферти за компютри и лаптопи. Докладвам го за сведение, защото
нямаме друго предложение от администрацията.
Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, ще обмислим тези въпроси на следващо
заседание. Сега продължаваме със следващ докладчик – госпожа
Цанева.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-04-01-85.
Това е поканата от ОССЕ, препратена ни от Министерството на
външните работи, с която ни информират, че набират и ще бъдат
регистрирани 350 краткосрочни наблюдатели за втория кръг на
президентските избори в Грузия. Съгласно нашата практика, тази
информация ще бъде предоставена на Обществения съвет.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря
ви, уважаема госпожо Цанева.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-07-10-28 от 14.11.2018 г., ведно с превода с вх. № ЦИК-07-1029 от 15.11.2018 г. Това е покана, която е пристигнала от
Европейската комисия за работна среща на Експертната група по
изборни въпроси, която ще се проведе в Брюксел на 14 декември
2018 г. Сочи се, че дневният ред ще бъде изпратен съвсем скоро и
ще се обсъждат въпросите с тестването на крипто инструмента и
последна фаза на подготовката на европейските избори през
следващата година. Посочват няколко линка, където са направени
актуализации в справочника, а именно „Вашите страници на
Европа“ и ни насърчават да го следим. Уведомяват ни, ако
забележим нещо неактуално, да сигнализираме.
Също така сочат, че тази покана е изпратена до по-голяма
група от обикновеното, като са ползвали предишните списъци с
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контакти, защото са имали затруднения в текущия списък. Колеги,
тук само вметвам, че мисля, че ние на една от работните групи
изчистихме въпроса и предоставихме актуални контакти, но все пак
ще проверим информацията.
Също така, за да могат да се свързват директно с членовете
на работната група, този списък с контакти представлява основата за
правото за достъп за обмен на информация за мобилни избиратели.
Ако не са се регистрирали в списъка в СИРКАБС, няма да може да
имат достъп до информация, качена от колегите и от другите
държави членки.
Също така сочат, че ако са неправилни изписванията, молят
ни да ги коригираме, като качим коригираното копие в СИРКАБС.
Ако няма достъп до това, молят да се свържем спешно с господин
Хари Панагопулос, съответно с неговите колеги.
Колеги, това е покана за традиционните работни срещи във
връзка с крипто тула, във връзка с което аз предлагам следното:
Първо, да изпратим писмо до „Информационно обслужване“
АД с оглед да се определи експерт, който да подпомогне
представителите на Централната избирателна комисия, които ще
участват в тази работна група.
Припомням, че на последната работна група участвахме аз и
колегата Андреев. Да определим наши представители, които да
участват. Във връзка с това припомням доклада, който беше
докладван за сведение и за обсъждане на работно заседание от мен и
от колегата Андреев, с вх. № ЦИК-00-700 от 30.10.2018 г. Един път е
докладван от колегата Андреев, един път от мен, като по моя молба
беше изпратен заедно с всички протоколи от работни срещи до
колегите за сведение и запознаване. И може би преди самата работна
среща да обсъдим и да вземем принципни решения по тези въпроси,
които са ни представени на вниманието от господин Александър
Станев. Знаете, че той е подпомагащият експерт, който дейно
участва във връзка с тестовия обмен и с крипто тула.
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Също така предлагам във връзка с посочените линкове да се
запознаем с информацията. Ще възложим и на администрацията, но
естествено и аз като докладчик, и други колеги ще го обсъдим
работно – ако има някакъв проблем, да се актуализира. И ако има и
някаква информация, която обаче касае експертната помощ по
сключения с нас договор, да бъде препратена с цел подпомагане от
отговорния експерт в „Информационно обслужване“ АД. Например,
в последната част поканата съдържа информация, която касае
качване в СИРКАБС, което знаете, че досега го правим с помощта на
експертите от „Информационно обслужване“ АД.
И след като определим кои ще са представителите, да
приемем протоколно решение, с което да определим експерт. Знаете,
че винаги един експерт получава финансиране по отношение само на
билета от Европейската комисия. Да решим кое име конкретно ще се
определи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, аз предлагам същите представители, тъй
като те са си поели до тука – госпожа Ганчева и господин Андреев.
Ако още някой има желание, да каже. (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване писмото до
„Информационно обслужване“ АД, определянето на нашите
представители и казвам, че крипто тула ще го гледаме работно.
Гласуваме нашите представители госпожа Ганчева и господин
Андреев, и писмото до „Информационно обслужване“ АД.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
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Предложението се приема.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване разноските на
господин Андреев да бъдат покрити от Европейската комисия –
билет и каквото поемат.
Режим на гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с приетото протоколно
решение за поемане на разноски от Европейската комисия, моля да
възложим на счетоводството по предходна преписка, която е
докладвана за сведение в Централната избирателна комисия, да
предприемат необходимите действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Възлагаме им,
колеги.
Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, писмо с вх. № МИ-22-12 от
13.11.2018 г., с което по електронната поща Марко Видал Гонзалес
ни пита. Казва, че би искал да знае дали може да гласува в местни
избори, ако е гражданин на Европейския съюз с разрешение за
продължително пребиваване в България. И ако е възможно, как
„мога да изявя желанието си да гласувам и кога трябва да го
направя?“
Според мен е получил изчерпателен отговор – проекта за
отговор съм качил във вътрешната мрежа в папката с мои инициали.
Той ни пише на български и аз му отговарям на български. Човекът
живее тука. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам отговора на гласуване.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е господин Христов –
заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз ще бъда по-кратък.
Получили сме писмо с вх. № ЦИК-00-715 от 13 ноември 2018 г. То е
циркулярен бюлетин от фирмата, която обслужва нашата техника по
отношение на защитата. Изпращат ни нов бюлетин, че имат
разработена версия за защита на паролите на устройствата, които
работят с операционна система Андроид. Това примерно са нашите
мобилни апарати, таблети и т.н. Поддържа се от различни езици,
включително и български.
Само за сведение ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви информация от
юрисконсулт Радославова и експерт ИКТ Тихолова, с вх. № ЦИК09-212 от 14 ноември 2018 г., относно справки в регистъра на
населението – Национална база данни „Население“. В периода 15
октомври – 13 ноември 2018 г. няма постъпили искания и решения
на ЦИК за извършване на такива справки, така че ви го докладвам за
сведение.
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Вторият ми доклад е с вх. № ЦИК-08-28 от 13 ноември
2018 г. Изпратена ни е оферта от „Теленор България“ ЕАД във
връзка с отправено от нас запитване за предоставяне на оферта за
ползване на мобилни услуги и интернет. Докладвам ви го само за
сведение и запознаване в момента, тъй като тя е доста обемна. Както
знаете, съгласно протоколно решение на ЦИК, от администрацията
ще направят съпоставка, тъй като това е последната оферта, от
третия мобилен оператор. Ще направят съпоставка между офертите
на трите мобилни оператора, които оперират на територията на
Република България и може би следващата седмица ще ни
представят сравнителната таблица, за да вземем решение кой
оператор да изберем и да подпишем договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
С това изчерпахме точка трета.

Преминаваме към разглеждането на следващата точка:
4. Разни.
Първи докладчик е госпожа Мусорлиева - заповядайте.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, аз само ви моля
за одобрение да изпратим презентацията ми в Казахстан за издание.
Поискали са я с писмо с вх. № ЦИК-07-140 от 14.11.2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
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И последен докладчик е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
има проект за договор между Централната избирателна комисия и
изпълнители от Съюза на българските художници и Националната
художествена академия за разработване на цялостна документация
за провеждане на конкурс. Във вътрешната мрежа е, в моята папка.
Предлагам да видим текста, да го обсъдим, да нанесем
съответни бележки, ако има и съответно този текст да се изпрати на
координатора от тяхна страна на двете институции и да им кажем,
че общо взето ние сме готови. Ако имат бележки по договора, те да
си ги кажат, а от другата седмица да осигурим и съответните срещи
по реализацията на проекта. Това е идеята засега.
Моля, вижте проекта на договора. (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, имаме
ли коментари? – Не виждам.
Подлагам на гласуване така направените предложения.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева), против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия.
Свиквам следващото заседание на 20 ноември 2018 г.,
вторник, в 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 11,40 ч.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Цвета Минева

