ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 689
На 20 ноември 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад относно оферта от „Информационно обслужване”
за отпечатване на Бюлетин с резултатите от произведените нови и
частични избори.
Докладва: Емануил Христов
2. Доклад относно Референция за агенция за преводи АРТЕ.
ДОК ЕООД.
Докладва: Бойчо Арнаудов
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Емануил Христов,
Кристина Стефанова, Ивайло Ивков
4. Доклади по писма.
Докладват: Емануил Христов, Росица Матева,
Камелия Нейкова, Владимир Пенев,
Румяна Сидерова
5. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,

2
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица
Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, Метин
Сюлейман и Румен Цачев.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 16 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклад относно оферта от „Информационно обслужване”
за отпечатване на Бюлетин с резултатите от произведените нови и
частични избори. докладчик – господин Христов.
2. Доклад относно Референция за агенция за преводи АРТЕ.
ДОК ЕООД. Докладчик – господин Арнаудов.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК. Докладчици: господин Христов, госпожа Стефанова,
господин Ивков.
4. Доклади по писма с докладчици: господин Христов,
госпожа Матева, госпожа Нейкова, господин Пенев и госпожа
Сидерова.
5. Разни с докладчик аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
дневен ред. Гласуваме.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Сидерова).
Благодаря.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
три съобщения.
Първото е, че днес отсъстват по обективни причини госпожа
Ганчева, госпожа Солакова и господин Цачев. Ще закъснеят
госпожа Цанева, господин Баханов, господин Томов и господин
Сюлейман.
Уважаеми колеги, свързан с този доклад е и следващият ми.
Поради отсъствието по обективни причини на секретаря на ЦИК,
днес решенията и кореспонденцията ще бъдат подписвани от
председател и от заместник-председател.
Уважаеми колеги, следващото ми съобщение е свързано с
това, че на 16 ноември 2018 г. с вх. № 854-01-84 в Народното
събрание е внесен законопроект за изменение и допълнение на
Изборния кодекс. Колеги, моля да се запознаете с този законопроект,
една част вече знаят за предложените промени, а за другата част
казвам само с две думи. Промените касаят машинното гласуване,
дистанционното електронно гласуване и номерацията на
бюлетините. В първите две промени са взети мотивите на
Централната избирателна комисия от доклада за произведените в
периода 2015 - 2017 г. избори, внесен в Народното събрание, и от
анализа на проведените симулации на дистанционното електронно
гласуване. За сведение, колеги.
Преминаваме към точка първа от дневния ред. Заповядайте,
господин Христов.
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Точка 1. Доклад относно оферта на „Информационно
обслужване” за отпечатване на Бюлетин с
резултатите от
произведените нови и частични избори.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, ако си спомняте, преди седмица или най-много десетина дни
гласувахме да се изпрати писмо до преброителя „Информационно
обслужване” АД с предложение да ни предоставят оферта за
отпечатване на Бюлетина за произведените нови и частични избори
в периода след общите местни избори в 2015 г. до последните
частични избори, които бяха на 21 октомври т.г.
Получихме офертата с вх. № МИ-00-3 от 16 ноември, има я
във вътрешната мрежа. Офертата отговаря на изискванията ни да
Бюлетинът да бъде отпечатан в тиража, който сме заявили, и това да
бъде извършено в срок до 18 декември 2018 г. Предложението е
цената да бъде 5800 лв. без ДДС или 6980 лв. с ДДС.
Искам само да напомня, че тази цена е съпоставима с цената,
която беше при отпечатването на предишния Бюлетин през 2015 г.
Завишена е с малък процент, който е свързан с по-големия брой
избори. През 2015 г., когато отпечатахме стария Бюлетин, имаше 82
нови и частични избори, сега са 101, така че де факто с 900 лв. е
завишена цената, тъй като има повече страници и има по-голям обем
за отпечатване.
Моето предложение е да приемем тази оферта и да
предложим на „Информационно обслужване” да ни предложи
договор при тези условия на офертата, за да можем до края на
годината да получим този Бюлетин.
В тази връзка пак в моята папка има два файла, с които искам
да ви запозная. Единият файл е пълният списък на всички избори,
той е коригиран. Предния път ви го докладвах, но се оказа, че има
пет нови избора, които не бяха нанесени. Аз проверих списъка и
добавих тези неща, тъй като беше изработен от администрацията и
тези пет избора бяха пропуснати. Добавил съм и кои са на първи и
на втори тур. Така че, това е окончателният списък.
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Вторият файл е предложението за увод на Бюлетина.
Предлагам го днес за сведение, но в четвъртък трябва да го приемем,
тъй като сключим договора, трябва веднага да го предоставим. Аз
съм го предоставил на някои колеги предварително да се запознаят.
Водил съм се от увода, който е през 2015 г., като са сменени, разбира
се, всички статистически данни и изменения, които са настъпили
през този период. Би трябвало да избързаме в този кратък период до
18 декември да дадем увода, за да можем да направим само
текстовете върху текстовите данни.
Ще ви моля да се запознаете с увода и каквито бележки
имате, да ги предоставите до четвъртък, за да можем в четвъртък да
го приемем и да го предоставим заедно с подписването на договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, чухте предложението на господин Христов
да гласуваме сключване на договор с „Информационно обслужване”
АД за отпечатване на 250 броя Бюлетини за провеждането на новите
и частичните избори при предложените условия в офертата.
Подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румяна Сидерова); против – 1 (Ивайло Ивков).
Благодаря.
Уважаеми колеги, във втората си част докладът на господин
Христов беше за запознаване. Моля всички да се запознаят с така
изготвения проект на увод, за да можем на следващото заседание да
го приемем.
Колеги, продължаваме с втора точка от дневния ред.
Заповядайте, господин Арнаудов.
Точка 2. Доклад относно Референция за агенция за преводи
АРТЕ.ДОК ЕООД.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, на заседание на
Централната избирателна комисия на 6 ноември 2018 г. съм ви
докладвал постъпило искане от агенцията за преводи АРТЕ.ДОК за
издаване на референция. Тогава гласувахме положително, че ще
издадем такава референция.
Текстът на референцията е качен в моята папка в днешното
заседание. Моля да се запознаете и ако нямате забележки, да я
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да
се запознаете. Имате ли коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване издаването на тази
референция.
Уважаеми колеги, ще подложим на прегласуване, тъй като
машините са отчели като отсъстващ колегата Райков, който е тук и е
гласувал.
Така че, колеги подлагам на прегласуване референцията.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Таня Цанева); против – 2
(Ивайло Ивков, Мария Мусорлиева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка трета от дневния
ред – Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на
ОИК. Първи докладчик е господин Христов.
Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, преди една седмица
гласувахме възнаграждения на Общинската избирателна комисия –
Търговище. Ако си спомняте, имаше доста графи в справката, бяха
пет заседания и пет дежурства. Но при изготвянето на одитната
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справка е била допусната грешка, за заседанието от 18 октомври е
пропуснат един член. Също така за заседанието от 24 октомври е
пропуснат още един член на комисията. В протокола са записани
правилно, но при попълване на справката е допусната грешка.
Затова предлагам да направим корекция, за да може да бъде
изплатено възнаграждението, тъй като ни върнаха писмо, че има
пропуснати членове. Тоест да коригираме за заседанията на тези две
дати да бъде изплатено възнаграждението с по един член повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, на заседание
на Комисията на 13 ноември сме одобрили изплащане на
възнаграждение за проведени дежурства и заседание на Общинската
избирателна комисия – Белослав, на 31 октомври 2018 г. При
изпращане на писмото до Общинската избирателна комисия –
Белослав, и община Белослав е допусната техническа грешка и
вместо дата 31-ви е записана дата 30-ти и участващите членове
вместо 6 са написани 5.
В моята папка е публикувано писмо с корекция. Моля за
одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Следващ докладчик е господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, с писмо с вх. № МИ-27-150 от 16
ноември 2018 г. в Централната избирателна комисия е получено
искане за възнаграждение за проведено заседание на 14 ноември от
17,30 ч. на Общинската избирателна комисия – Раковски, свързано с
предсрочно прекратяване правомощията на кмета на с. Шишманци,
община Раковски.
В тази връзка те ни молят да изплатим възнаграждение за
председател, заместник-председател, секретар и 7 членове, тоест
общо 10 членове на комисията. Също така молят да бъде изплатено
и възнаграждение за дежурства, дадени от секретаря и един член
последователно на 13-ти и на 15-ти, датите преди и след
заседанието. На дежурствата са изготвени съответните уведомления
и решението.
Имаме счетоводна справка, извършен е предварителен
контрол, поради което предлагам да се изплатят поисканите
възнаграждения за заседанието и за две дежурства на по двама
човека или общо четири дежурства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Продължете, господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото с вх. № МИ-27-149 от 15
ноември 2018 г. Обективирано е искане за изплащане на
възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Септември,
за проведено заседание на 12 ноември. Има основание, доколкото те
са се произнесли с решение № 245 от същата дата, с което са
прекратени предсрочно пълномощията на общински съветник от
община Септември, обезсилено е издаденото му удостоверение и е
обявен за избран за общински съветник следващият в листата.
Тук не се иска възнаграждение за дежурство, въпреки че
има решение, има и протокол, иска се само възнаграждение за
заседанието, проведено на 12 ноември, на което са присъствали:
председател, заместник-председател, секретар и 7 членове.
Изпълнени са вътрешните изисквания съгласно наше
протоколно решение, имаме счетоводна справка и контролен лист
към преписката, поради което считам, че възнаграждението трябва
да бъде изплатено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Колеги, с това изчерпихме точка трета от дневния ред,
преминаваме към точка четвърта – Доклади по писма. Първи
докладчик е господин Христов.
Точка 4. Доклади по писма.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз ще бъда съвсем кратък.
Получили сме поредния Бюлетин от фирмата „Ф Секюри” за
България. Тя ни изпраща писмо, в което пише, че има нова версия на
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„Клиент Секюрити 14-0”, като ни изпраща и съответния код, с който
да можем да изтеглим тази информация.
Докладвам го за сведение, но предлагам и да бъде
предоставено на IT специалиста Тихолова за по-подробно
запознаване, ако тя прецени да направи евентуално предложение за
някакво допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Христов. Следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпили оферти, ценова листа от „Теленор България” с вх. №
ЦИК-08-28/2 от 20 ноември 2018 г. и в тази връзка бюджети, които
предлага „Теленор” за безплатни устройства при различни варианти
на позициониране на картите в различни срокове. Това е писмо с вх.
№ ЦИК-08-28/1 от 19 ноември 2018 г. И двете писма се намират във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, може да се запознаете.
Предлагам в момента да са за сведение. Както и миналия път
докладвах, тези оферти следва да бъдат обобщени – тази и на
другите два мобилни оператора, да бъдат обобщени и имам
уверението на администрацията, че в следващата седмица ще имаме
вече сравнителна таблица, с която да можем да преценим коя оферта
е по-изгодна, за да се сключи договор за мобилни услуги и интернет
услуги с Централната избирателна комисия.
Ако нямате възражения, предлагам да е за сведение в
момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Не виждам
възражения.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо от AWEB с вх. № ЦИК-07-64-22 от 19 ноември 2018 г. и вх. № ЦИК-0764-23 от 19 ноември 2018 г. А преводът на тези писма е с вх. №
ЦИК-07-64-24 от 20 ноември 2018 г. Намират се във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали.
Това е напомняне от секретаря на асоциацията, че следва до
23 ноември да бъдат изпратени проектите и предложенията за
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изменение на Устава на асоциацията. Има върнато от един от
членовете, че благодарят за напомнянето.
Аз ви предлагам, тъй като България е избрана за
представляващ Европа в тази комисия, която е създадена за
изменение на Устава, припомням ви, че ние сме изпратили два пъти
нашето становище по предложенията за изменение на Устава,
просто в момента в отговор на тези писма да благодарим и да
потвърдим, че поддържаме становището, което сме изпратили със
съответните писма. Само по този начин да отговорим на
асоциацията, за да не остане без отговор това писмо – да благодарим
за напомнянето и да уточним, че сме изпратили нашето становище.
Ако сте съгласни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване този отговор. Разбира се, той
ще бъде преведен на съответния език, струва ми се, че не е
необходимо всеки път да го казвам. Гласуваме.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Цветозар
Томов, Таня Цанева); против – 1 (Мария Мусорлиева).
Благодаря.
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад сигнала,
който ви докладвах в миналото заседание, подаден от Андрей
Петков, с вх. № ЦИК-00-717 от 14 ноември 2018 г. Припомням ви, че
сигналът не беше подписан и поради това ние взехме протоколно
решение да бъде указано на лицето по телефона ако желае, да дойде
да го подпише и тъй като е подаден от него като председател на
младежко движение „България на гражданите”, да удостовери това
обстоятелство. В изпълнение на това протоколно решение веднага
на 15 ноември след заседанието се свързах с господин Петков и му
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казах за това решение на Централната избирателна комисия. След
обяд към 16 ч. без 15 минути той дойде в ЦИК. Удостоверих, че това
е той, след като си показа личната карта и подписа лично пред мен
сигнала, който подаде.
На въпроса за това, че следва да удостовери, че е председател
на младежкото движение „България на гражданите” той каза, че в
момента би следвало да изважда протоколи, за да ги представи и
няма нищо против да приемем, че сигналът е подаден от него в
лично качество като гражданин.
Така че в момента ви го докладвам отново и смятам, че
дотолкова доколкото по моя лична преценка това не е сигнал за
някакво нарушение, а по-скоро писмо с искане, затова го докладвам
и в точката доклади по писма.
Моето предложение е, ако Централната избирателна комисия
реши, да отговорим на това писмо на господин Петков, като го
информираме, че Централната избирателна комисия с писма: ЦИК04-24 от 11 юли 2017 г., от 14 септември 2017 г. (няма да казвам
изходящите номера, за да не губим време), от 10 октомври 2017 г. и
от 26 октомври 2017 г. е поискала в бюджета на Централната
избирателна комисия за 2018 г. да бъдат включени 50 млн. лева за
осигуряване на машини и устройства за машинно гласуване.
През 2018 г. за първи път сме изпратили писмо на министъра
на финансите на 12 април 2018 г., с което сме пояснили защо са
необходими средства за бюджета за 2018 г. на ЦИК за машинно
гласуване и за осигуряване на дистанционно електронно гласуване.
С писмо от 6 юли 2018 г. сме потвърдили искането, което сме
направили за бюджетната прогноза за 2019 г. С писмо от 13
септември 2018 г. сме потвърдили отново тази бюджетна прогноза и
сме изпратили отново на министъра на финансите. И с писмо от 27
септември 2018 г. отново сме обърнали внимание, че за завишените
разходни тавани, които сме изискали, подробно сме обяснили в
първа точка, че 50 млн. лева са предвидени за осигуряване на
машинно гласуване за предстоящите избори през 2019 г. за членове
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на Европейския парламент и местни избори, които са предвидени.
На 25 октомври 2018 г. отново сме пояснили в писмо до министъра
на финансите, че завишените средства, които искаме, са необходими
за закупуване на специализирани устройства за машинно гласуване.
Другото, което смятам, че е добре да се съдържа в писмотоотговор, е, че Централната избирателна комисия, както е
констатирано и от подателя на писмото, в момента е обявила
поръчка за извършване на пазарно поръчване за анализ и прогнозна
цена на устройствата за машинно гласуване, но, както неправилно е
посочено в сигнала, тази поръчка вече е възложена и това се вижда в
нашия сайт в „Профил на купувача”. Освен в първоначалната
позиция статус на поръчката стои „Възложена”. В самата поръчка
има данни за изпълнителите, на които е възложена, а именно двата
договора, които са сключени – единият на 26 септември 2018 г.,
другият на 27 септември 2018 г. Тоест от интернет страницата на
Централната избирателна комисия може да се разбере на кого е
възложена поръчката и какви са сроковете за изпълнение, а именно
края на ноември.
Смятам, че е добре да отговорим в този смисъл на този
сигнал, тъй като така или иначе Централната избирателна комисия
има практиката да отговаря на граждани, когато са задали въпроси
или са сигнализирали за дадени обстоятелства. Считам, че е добре да
отговорим в този смисъл на подателя на това писмо.
Колеги, в допълнение, по въпроса за дистанционното
електронно гласуване предлагам да отговорим, че в момента е
обективно невъзможно при действащата нормативна уредба да
осигурим дистанционно електронно гласуване за изборите през 2019
г., тъй като не е налице електронна идентификация по Закона за
електронната
идентификация,
което
прави
невъзможно
идентифицирането на гласоподавателите, които би следвало да се
възползват от този начин на гласуване.
В този смисъл да отговорим и за дистанционното електронно
гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, виждам общо съгласие отговорът да бъде в
посоката, която докладчикът представи. На следващото заседание
ще видим и самия текст.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
МИ-06-505 от 15 ноември. Запитването е от секретаря на община
Ценово, област Русе, относно това, че се налага да отворят
помещение в общината, в което се съхраняват само книжа от
националния референдум, произведен през 2013 г., и дали е
необходимо предварително да уведомяват Централната избирателна
комисия.
Подготвила съм проект на отговор, че не е необходимо
предварително уведомяване или специално разрешение на ЦИК за
отварянето на помещението. Позовала съм се на Решение № 103-НР
от 4 януари 2013 г. Текстът на отговора е както други такива писма в
подобни случаи и ви моля, госпожо председател, да го подложите на
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
подлагам на гласуване така изготвения отговор.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря. Моля, продължете.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващият ми доклад е по писмо с
вх. № ЦИК-00-724 от 19 ноември 2018 г. Писмото е постъпило по
електронната поща на Централната избирателна комисия от
дирекция „Добро управление” към Администрацията на
Министерския съвет, с което ни изпращат Проект на изменение на
насоки за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на
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безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1
„Административно обслужване и електронно управление”.
Колеги, докладвам ви тази преписка за сведение и
запознаване. В нея е посочено, че ако имаме бележки или
предложения по проекта, да ги изпратим в срок до 26 ноември на
посочения в преписката електронен адрес. На мен ми направи
впечатление, че по тази процедура в началото на втора страница в
„Допустими кандидати” фигурира и Централната избирателна
комисия, което ме учуди, защото според мен ние досега не сме се
появявали като възможен допустим кандидат, още повече, че
промените са минимални.
Тази процедура е свързана с доизграждане на хоризонтални
системи за електронното управление и тя е стартирала през 2016 г.
Проектните предложения е трябвало да бъдат представени не покъсно от 20 декември 2016 г.
На страницата, където са всички процедури по тази
оперативна програма, направих справка и установих, че при старта
на процедурата Централната избирателна комисия не е била сред
допустимите кандидати, както не е била и Държавната агенция
„Електронно управление”. Вместо тези две институции там е
фигурирала Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи”, която с промяна в Закона за
електронното управление след 1 юли 2016 г. преминава в
структурата на Държавната агенция „Електронно управление” и
само предполагам, че във връзка с проекта за дистанционното
електронно гласуване двете институции – Централната избирателна
комисия и Държавната агенция „Електронно управление”, се
появяват сред допустимите кандидати. Но така или иначе, ние към
настоящия момент не можем да представим проектно предложение
за каквото и да било, макар че бихме могли тази процедура да я
използваме примерно за модернизиране и надграждане на нашата
деловодна или информационна система. Но процедурата към
момента не е отворена, така че тези насоки са само за сведение.
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Допълнително ще направя по-подробна проверка дали има някаква
възможност Централната избирателна комисия да използва тази
процедура, сега е за сведение и запознаване.
Ако имате някакви бележки, до 26 ноември трябва да ги
изпратим, ако нямаме бележки, може би трябва да им отговорим, че
Централната избирателна комисия няма бележки по предложените
промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Нейкова. Моля, продължете.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моята папка има друга
папка „Закон за защита на личните данни”. Докладвам ви за
сведение и запознаване разработения проект на Политика за защита
на личните данни в Централната избирателна комисия. Проектът е
разработен от юрисконсулт Милена Радославова и експерта ни ИКТ
Веселина Тихолова. Аз също взех участие по изготвянето на този
проект.
Предлагам ви след заседанието да бъде изпратено по
електронната поща на всички членове на Централната избирателна
комисия за по-подробно запознаване. Заедно с проекта на Политика
за защита на личните данни в ЦИК ще ви бъдат изпратени и
предложенията за регистри. Това са регистрите, които до 25 май се
водеха в Комисията за защита на личните данни относно
категориите физически лица, чиито лични данни събираме и
обработваме за целите на Изборния кодекс.
След като се запознаете, ви предлагам на работно обсъждане
да разгледаме проекта на „Политика” и евентуално следващата
седмица да приемем Политиката за защита на личните данни, която
трябва да бъде публикувана и на нашата интернет страница.
Проектът на „Политика” е съобразен с общия Регламент за защита
на личните данни. Сигурно има какво да се промени, за да стане подобър финалният текст и моето предложение е, ако имате някакви
бележки и предложения за промени, до вторник следващата седмица
да бъдат изпратени на юрисконсулт Милена Радославова за
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обобщаване. И когато определите, госпожо председател, да бъдат
разгледани на работно обсъждане.
Освен това имаме протоколно решение от 26 юни да бъдат
разработени Вътрешни правила за заличаване на лични данни.
Първоначално мислех, че е добре те да бъдат част от тази
„Политика”, но предвид нашето протоколно решение може би по
целесъобразност е по-добре те да бъдат отделно. Когато се
разглежда проектът на „Политика” на работно обсъждане, тогава да
бъдат разгледани и тези Вътрешни правила, които, ако бъдат готови
в следващите два-три дни, също ще ви бъдат изпратени на
електронните пощи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, ще бъде изпратено по електронната поща, след като вече е
внесено в заседание на ЦИК.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик – господин
Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад запитването
на Иво Вълчев, който е български гражданин, живеещ в
Обединеното Кралство Великобритания. Запитването му е има ли
право и как да гласува като български гражданин за българската
квота от разстояние.
Във вътрешната мрежа в моята папка съм публикувал
изготвения от мен проект на отговор, с който ви моля да се
запознаете.
В тази връзка пак във вътрешната мрежа съм подготвил и
едно предложение за изпращане на писмо до Народното събрание.
Моля едновременно да ги гледаме и след това да ги гласуваме
поотделно. Но ви моля внимателно да се запознаем и да ги обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за
запознаване.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в допълнение
на подготвените от колегата Пенев писма, но все пак като наша
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информация във връзка и с обсъждането на този въпрос, в моята
папка е качен един информационен документ, който е издаден от
Европейската комисия на 29 март 2017 г. във връзка с излизането на
Великобритания от Европейския съюз. В него са разяснени всички
стъпки и етапи на това напускане, както и сроковете, в които то
следва да бъде извършено. В тази връзка към него е представена и
хронограма или график, който предвижда различните срокове, които
текат.
Съгласно чл. 50 от Договора за функциониране на
Европейския съюз де факто с изтичането на двегодишния срок от
момента, в който е предоставено искането за напускане на
Европейския съюз, ако не бъде постигнато споразумение, в което да
е договорен различен срок, то в този случай се счита, че
Великобритания е прекратила членството си в Европейския съюз.
Това означава, че по отношение на нея не действат договорите,
които са в действие, а именно Договорът за Европейския съюз и
Договорът за функциониране на Европейския съюз. Следователно по
отношение на тях и Акта за избиране на членове на Европейския
парламент няма да действат. Тоест в тази връзка ще се счита и че
живеещите български граждани на територията на страната
Великобритания, които имат там настоящ адрес или постоянен и
настоящ адрес, няма да могат да гласуват в тези избори.
Добре е да го имаме предвид, включително и ако трябва да
бъде изпратен и на господинът, който задава въпрос, защото това е
официалната позиция, която е изразена от Комисията – това е
МЕМО 17648 от 29 март 2017 г., всеки, който иска, може да го
напише в интернет и ще го види на официалната страница като
прессъобщение на Комисията. Отдолу са посочени и адресите, на
които би могло да бъде получена допълнителна информация. На 29
март 2018 г., ако не е постигнато споразумение, с което да е
предвиден друг срок, в който да бъде договорено излизането. Към
момента знаем, че има изготвено споразумение, но то все още се
обсъжда и не е прието от 27-те държави членки, съответно не е
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одобрено и от парламента на Великобритания. Хубаво е да се
запознаем с него и да го имаме предвид във връзка и с отговорите,
които оттук нататък сигурно ще трябва да даваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Много
благодаря, господин Андреев.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз в тази връзка бих
предложила, тъй като от медиите стана публично известно, че
всъщност този проект на документ е разпратен вече в държавите
членки, за да могат да вземат становище на срещата, която се
предвижда на върха, така че ви предлагам да поискаме информация
от Министерството на външните работи за съдържанието и
предвижданията в този проектодоговор в частта извършване на
избори – дали нещо е предвидено. Да не изискваме целия документ,
тъй като той е доста обемен, а само в частта, която касае
произвеждане на избори на територията на Великобритания, ако има
нещо разписано, да ни бъде изпратено като информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах вашето
предложение.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Към казаното от колегата Матева
допълвам да попитаме и дали в този проект за споразумение има
клауза за удължаване на срока.
И в писмото до господин Вълчев предлагам в последния
абзац, където му указваме къде може да гласува, да пишем, че е само
при наличието на изискванията на чл. 350 и § 1, т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз правя предложение да се добави един
абзац, че ако не се промени действащата нормативна уредба, а
именно Изборният кодекс в тази му част до изборите и ако
Великобритания напусне дотогава Европейския съюз, както е
предвидено по цитирания акт от колегата Андреев, то при това
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положение не би могъл да гласува в изборите за Европейски
парламент.
Междувременно, че Централната избирателна комисия
предприема мерки да сезира законодателната власт, за да се помисли
за евентуални промени в Изборния кодекс в тази насока. Предлагам
да се добави текст с такова съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Записах,
господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз обаче изразявам резерва за
включване на допълнителен абзац. Ние не можем да поемаме
ангажименти за бъдещо несигурно събитие, при това за действия,
които зависят от съвсем друг орган, който е законодателният. Да го
успокояваме - ние ще ти осигурим да гласуваш, като помолим
Народното събрание да промени Кодекса, което може и да не стане,
не бива да се прави. По-добре човекът да си направи сметка и отсега
да знае, че ако три месеца преди изборите няма настоящ адрес в
Република България или в друга държава членка, не може да
гласува. Не можем да му кажем, че правим постъпки да гласува
специално във Великобритания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Сидерова каза почти
всичко, което и аз исках да кажа, а именно, че според мен прекалено
много условности има, за да можем ние да включим един такъв
абзац, който дори няма да доведе и до успокоение на този български
гражданин. Защото в крайна сметка има много „ако”, „ако”, „ако” се
случат, тоест в един момент той пак ще се обърне към нас, за да пита
тези „ако” решиха ли се или не са се решили.
Затова според мен е по-добре евентуално ако има някаква
необходимост, то да му бъде препратено или да му бъде посочено,
че има указания, които са дадени от самата Комисия по отношение
на това. Защото то не зависи и само от законодателната власт в
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България, това е въпрос на постигане на споразумение и аз лично
изразявам мнението, че не е необходимо да се изменя Изборният
кодекс, защото ако бъде удължен срокът за напускането на
Великобритания, тя ще остане в Европейския съюз, тоест ще бъдат
изпълнени условията. Затова считам, че добавянето на абзаца ще
създаде несигурност, а не успокоение на този гражданин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Нещо не сме се разбрали. Аз поддържам
предложението си. Ние не сме психотерапевти, за да успокояваме
или да даваме лечение на хора, които са неспокойни, нито пък имаме
някакви признаци за неспокойствие.
Аз искам да кажем истината и да изясним на въпросния
гражданин каква е ситуацията. Още повече, че той явно е буден
човек и там това ще се разпространи в тази общност. И ние ще
кажем истината: че при сега действащата уредба и ако
Великобритания напусне към еди-коя си дата Европейския съюз, той
не би могъл да упражни правото си на глас.
Не виждам нищо лошо да кажем факта, че Централната
избирателна комисия действа според правомощията си и сезира
компетентните органи да помислят върху този проблем, тъй като не
е само неговото право на глас, най-многобройната колония на
България в чужбина е във Великобритания ще бъде засегната от това
нещо.
Затова аз поддържам предложението си. А в правото и в
нашата материя понякога е нормално да има две „ако”-та, защото
кумулативно трябва да са дадени тези предпоставки. Ако можем без
„ако” или със синоними, добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други предложения за изменение и допълнение на
така предложения ни отговор до лицето? Тук се говори за три неща:
веднъж – отговора до лицето; втори път – до Народното събрание; и
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трети път – да изискаме информация от Министерството на
външните работи.
Госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да добавим още един абзац, че
Централната избирателна комисия своевременно ще качва на своята
интернет страница информация за всички промени, настъпили в
законодателната уредба за гласуване в европейските избори,
включително на българските граждани, пребиваващи във
Великобритания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Записах и това
предложение. Други предложения има ли? Няма.
Колеги, предложенията по това писмо са следните. Първото
предложение е на господин Андреев към този отговор да се приложи
информационният документ на Европейската комисия за чл. 50 от
Договора за Европейския съюз и Великобритания със съответния
график, за да може лицето да получи пълна информация във връзка с
предстоящите действия.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин
Андреев.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов,
Таня Цанева).
Колеги, това предложение се прие.
Сега подлагам на гласуване предложението на господин
Ивков в неговата цялост. Колеги, гласуваме предложението на
господин Ивков.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 8 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Цветозар Томов);
против – 8 (Александър Андреев, Иванка Грозева, Ивилина
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Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Благодаря.
И, колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа
Сидерова за допълнение на текста на писмото, в смисъл че ЦИК ще
публикува информация за всички промени в законодателството,
свързани с настоящите избори за членове на Европейския парламент
от Република България, включително по отношение на гражданите,
живеещи във Великобритания.
Колеги, подлагам на гласуване
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, мисля, че с отговора до българския гражданин
приключихме.
Сега подлагам на гласуване предложеното от госпожа Матева
и допълнено от госпожа Сидерова като съдържание писмо до
Министерството на външните работи, в което да изискаме
необходимата информация.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, отиваме на третия текст, който е до Народното
събрание. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване писмото до
Народното събрание и председателите на парламентарните групи и
на Правната комисия.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 2
(Ивайло Ивков, Мартин Райков).
Благодаря.
Колеги, преминаваме към следващ докладчик – госпожа
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо с вх. № ЦИК-04-01-84/2 от 16 ноември. Това е благодарност
от Милена Иванова, директор на дирекция „Правата на човека” за
изпратеното становище по документа, който готвихме за ромите.
И на второ място, също за сведение, като сме изпращали
молба с ангажиране на доказателства, сме забравили да изпратим
две копия. Получили сме съобщение от съда във Велико Търново да
оправим този недостатък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, ще
гласуваме с вдигане на ръка. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, давам три минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 14 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум.
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Продължаваме с пета точка - Разни. Докладчик по точка
Разни съм аз.
Точка 5. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, моля да
погледнете в моята папка във вътрешната мрежа вх. № ЦИК-07-1741 от 19 ноември 2018 г. с превод вх. № ЦИК-07-174-2 от 20 ноември
2018 г. Уважаеми колеги, това е писмо от „Фейсбук”, знаете, ние
направихме кореспонденция. Госпожа Аника Гейзел ни представя
госпожа Габриела Чех, която е директор „Публична политика за
Централна и Източна Европа”. Изразява радост да се срещне с нас
при следващото пътуване до София. Все още нямат потвърдени
дати, но ще се свържат с нас веднага щом разберат повече.
В тази връзка, колеги, ние сме упълномощили госпожа
Жекова да осъществява този контакт, тоест тази среща ще се състои,
предстои единствено да се уточнят датите.
На второ място, колеги, с оглед на факта, че днес докладчици
по преписки отсъстват по обективни причини, ви моля за сведение и
запознаване да ви докладвам техни доклади.
На първо място, на госпожа Солакова. В папката на госпожа
Солакова във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-09-213 от 19 ноември
2018 г. е публикувана докладна записка от господин Желязков за
директор на дирекция „Администрация” относно изготвени
документи за изменение и допълнение на Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина.
Уважаеми колеги, към днешна дата ви докладвам преписката
за сведение и запознаване, тя е голяма, ще ви бъде изпратена по
електронните пощи и на следващо заседание, което ще определим,
ще я обсъдим работно.
На второ място, колеги, ви докладвам входящи номера ЦИК08-30 от 16 ноември 2018 г. и ЦИК-08-30-1 от 19 ноември 2018 г.
Уважаеми колеги, това са оферти за предоставяне на компютри и
лаптопи. Както вече Централната избирателна комисия реши,
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получената информация ще бъде обобщена от администрацията и ще
ни бъде представена, за да вземем ние своето решение.
И още една такава оферта, колеги, с вх. № ЦИК-08-31 от 19
ноември 2018 г.
На следващо място, докладвам ви в папка „Покани” входящи
номера ЦИК-00-722 от 19 ноември 2018 г. и ЦИК-00-719 от 15
ноември 2018 г., които са свързани с обучения. Колеги, моля
запознайте се и ако има интерес у някого от вас, да се заяви, тези
покани са предоставени и на администрацията.
На следващо място, колеги, в папката на госпожа Ганчева е
публикувана папка „ЦИК-07-176”. Това е преводът на документа по
отношение на расизма и ислямофобията във френскоговорящите
страни. Както знаете, имаме протоколно решение той да бъде
преведен. Документът е много голям, затова днес ви го представям
за сведение и запознаване.
Колеги, имаме да вземем едно протоколно решение с оглед
на факта, че утре, сряда, от ЦИК ще отсъстваме по обективни
причини както секретарят на Централната избирателна комисия,
така и аз като председател, госпожа Мусорлиева ще изпълнява моите
функции утре. Но, колеги, ако се налага подписване на писмо, което
днес не е подписано, трябва да изберем някой, който да изпълнява
функциите за секретар. Колеги, очаквам вашите предложения.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Предлагам Росица Матева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожо Матева? Госпожа Матева се оттегля.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам колегата Грозева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Госпожа Матева се оттегли, госпожа Грозева прие, така че, колеги,
подлагам на гласуване утре за секретар функциите да бъдат
изпълнявани от госпожа Грозева.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Комисията. Свиквам следващото заседание в четвъртък, 10,30 ч.

(Закрито в 12,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева

Стенограф:
Стойка Белова

