
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 692 

На 29 ноември 2018  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Утвърждаване на бюлетин за нови и частични избори. 
Докладва: Емануил Христов

1.а.  Доклади  относно  искания  за  заплащане  на 
възнаграждения. 

Докладват: Румен Цачев, Ивайло Ивков
2.  Доклади по писма. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Росица 
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова

3.  Разни
Докладва: Ивилина Алексиева, Катя Иванова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 
Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка 
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария 
Бойкинова,  Мартин Райков,  Росица Матева,  Румен Цачев,  Румяна 
Стоева-Сидерова и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Кристина 
Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман и Таня Цанева.  



Заседанието  бе  открито  в  11,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 29  ноември 2018 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 
Утвърждаване на бюлетин за нови и частични избори – докладчик 
господин Христов;  т. 2.  Доклади по писма с  докладчици госпожа 
Ганчева,  господин  Пенев,  госпожа  Матева,  госпожа  Сидерова  и 
госпожа Солакова; т. 3.  Разни. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Първи е господин Цачев. 

РУМЕН ЦАЧЕВ: Предлагам нова точка – Доклади относно 
искания за заплащане на възнаграждения. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Моля да ме включите в тази нова точка за 
заплащане на възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Това  ще  бъде 
нова  точка  1.а.,  в  която  включваме  колегите  господин  Цачев  и 
господин Ивков. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 
Господин Баханов, ще ви помоля да отчетете резултата. 
Подлагам на гласуване така предложения и допълнен дневен 

ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
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Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 
Преди да преминем към точка първа от дневния ред, имаме 

да  разгледаме  два  въпроса.  Първо,  колеги,  да  ви уведомя,   че  от 
днешното  заседание  по  обективни  причини  отсъстват  господин 
Чаушев, господин Сюлейман, госпожа Цанева и госпожа Стефанова. 
Закъснява  по  обективни  причини   господин  Владимир  Пенев  – 
информирал ме е. 

Втория въпрос, който трябва да решим, колеги, е да решим 
кои ще бъдат нашите представители на заседанието на Постоянната 
комисия по правни въпроси, което ще се проведе днес в 14,30 ч., в 
зала  „Изток“  на  Народното  събрание.  Както  всички  бяхте 
уведомени,  ние бяхме  поканени по телефона за  разглеждането  на 
първо  четене  и  по  философия  на  внесените  законопроекти:  на 
законопроекта  за  изменение  и  допълнение  на  Изборния  кодекс  – 
сигнатурен  №  8540184,  внесен  от  господин  Кирилов,  господин 
Митев, господин Симеонов и господин Веселинов на 16.11.2018  г., 
и законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс със 
сигнатурен  №  8540113,  внесен  от  госпожа  Стефанова  и  група 
народни представители на 23.02.2018 г. 

Колеги,  в  оперативен  порядък  уточнихме,  че  желаещи, 
защото става дума за желание от страна на Централната избирателна 
комисия,  да  участват  в  това  заседание,  сме  аз,  като  председател, 
госпожа Матева, госпожа Бойкинова, господин Андреев. 

Имате ли други предложения? – Не виждам. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  това  участие  с  тези 

представители. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  
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Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
И колеги,  във връзка  с  това  участие ние гласувахме,  за  да 

представим тези имена на Постоянната комисия по правни въпроси 
за  техния  списък  с  гости.  И  колеги,  в  работно  обсъждане  ние 
обсъдихме двата внесени законопроекта и стигнахме до становище, 
че  Централната  избирателна  комисия  ще  поддържа  изразените  от 
нея становища в докладите относно организиране и произвеждане на 
избори през 2014 г. и в периода 2015 – 2017  г., както и във внесения 
Анализ  на  проведените  симулации  по  отношение  на 
дистанционното електронно гласуване. 

Що се касае до другите предложения в така внесения първи 
законопроект,  ние  ще  уведомим  Народното  събрание,  че  не  сме 
изразявали  становище  по  отношение  на  лимита  –  машинно 
гласуване  да  не  се  произвежда  в  избирателни  секции  под  300 
избиратели в избирателния списък, както и лимита от 1000 бройки. 
И ще обърнем внимание на законодателния подход този въпрос да 
бъде  предоставен  изцяло  в  правомощията  на  Централната 
избирателна комисия.  Това е  един от подходите.  Другият подход, 
разбира се, е онзи,  който народните представители ще  решат. 

По  отношение  на  предложението,  свързано  с  фирмата  за 
изработка на специализирани устройства за машинно гласуване, ако 
бъдем  попитани,  ние  ще  потвърдим,  че  сме  давали  предложение 
фирмата да бъде включена в закона като извършваща компютърна 
обработка  на данните от  гласуването,  а  що се касае  до това  тази 
фирма  да  изработва  специализираните  устройства  за  машинно 
гласуване,  разбира  се,  това  е  преценка  с  всички  за  и  против  на 
народните представители. 

По  отношение  на  машинното  гласуване  обсъждахме  също 
така и че трябва да обърнем внимание на народните представители, 
че  при  местните  избори  дори  експеримент  не  сме  правили  с 
машинно гласуване.  В  тази  връзка  нека  да  имат  предвид,  че  при 

4



местни избори гласуването с машини е по-сложно и да отчетат тази 
сложност. (Реплики.) 

За  всички  видове  избори.  За  всички  видове  едновременно. 
Правили сме само за общински съветници…

По отношение на дистанционното електронно гласуване ще 
обърнем  внимание  на  народните  представители,  че  бихме  искали 
въвеждането на дистанционното електронно гласуване изрично да 
бъде  обвързано  със  сроковете  по  Закона  за  електронната 
идентификация и Закона за българските лични документи, с оглед 
въвеждането на новите документи за самоличност, като документи, 
които  осигуряват  най-висока  сигурност  по  отношение  на 
електронната  кореспонденция  и  като  абсолютна  предпоставка  за 
осъществяване на дистанционно гласуване. 

Във връзка с номерацията на бюлетините – поредността на 
партиите,  коалициите и инициативните комитети, ЦИК и тук не е 
изразявала  становище.  Това  е  предложение  на  народните 
представители  и  е  в  тяхната  дискреция  да  преценят  дали  да  го 
въведат или да не го въведат. 

По отношение на втория законопроект, колеги, във връзка с 
формиране  на  съставите  на  РИК,  ОИК  и  СИК  –  това  изцяло  е 
обществено-политически въпрос. Така ще се обърнем към народните 
представители,  ако  ни  поставят  този  въпрос.  Изцяло  обществено-
политически  въпрос,  който  трябва  да  се  реши  при  наличието  на 
съответния консенсус, но Централната избирателна комисия , която 
се  формира  на  подобен  принцип  и  като  правоприлагащ  орган  не 
може да изразява подобно становище.  

Във връзка с предложеното видеонаблюдение ще представим 
на  народните  представители  различните  виждания  в  Централната 
избирателна комисия, като аргументи за или против въвеждането на 
това  видеонаблюдение,  което  ние  сме  изразявали  в  комисията, 
когато са влизали  проекти на такива решения преди произвеждане 
на различни видове избори. 
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Колеги,  имате  ли  нещо  да  допълните?  –  Не  виждам. 
Благодаря ви. 

Аз  бих  искала  само  да  допълня,  че  ще  изразим  тези 
становища,  ако  бъдем  попитани.  Ако  Централната  избирателна 
комисия е поканена да участва, тя ще участва и ще слуша другите 
становища. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 
дневния ред: 

1. Утвърждаване на бюлетин за нови и частични избори. 
Заповядайте, господин Христов. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател. 
Колеги,  на  миналото  заседание  ви  казах,  че  сме  получили 

макета,  така  да  се  каже,  на  Бюлетина  за  произведените  нови  и 
частични  местни  избори  в  периода  от  2  ноември  2015  г.  до  21 
октомври 2018  г. Ако си спомняте, тогава дадохме срок за двата дни 
до днешния ден, ако някой има някакви забележки или корекции, да 
ги направи. 

Междувременно  аз  се  запознах  подробно  с  проекта  и  съм 
направил като бройка доста корекции, но те са фактически два или 
три  стилистични  корекции,  като  например,  че  изборите  се 
произвеждат,  а  не  се  провеждат;  също  така  вместо  да  е  Хеър-
Нимайер с й, докато пък първи и втори тур са проведени. За тези 
неща  съм  се  обадил  на  разработчиците  и  те  са  направили 
корекциите. Затова в сайта виждате, че има окончателен вид, а също 
така и коригиран вид. 

Тази  сутрин  рано  ми  направи  впечатление,  тъй  като  по 
принцип човек като чете текста, обикновено не обръща внимание на 
заглавията. Направи ми впечатление и се обадих допълнително – тук 
не е нанесено. На самия бюлетин, ако погледнете първата страница, 
датите  са сбъркани.  Пише 2.10.2015 г.,  а  то е  2.11.2015 г.  И не е 
17.10.2018 г.,  а  е 21.10.2018  г.,  тъй като вторият тур беше на 21 
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октомври, а 17-ти изобщо не е неделя. Също така и на обложката на 
диска беше само втората част сгрешена – 17.10.2017.8 г., иначе беше 
2.11.2015 г. 

С тези корекции смятам, че Бюлетинът е готов за отпечатване 
и предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение да 
приеме с направените корекции бюлетина, за да започне неговото 
отпечатване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. 

Уважаеми колеги, ще гласуваме с вдигане на ръка, като моля 
госпожа Грозева да отчете резултата. 

Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 
гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 

Преминаваме към новата точка 1.а.: 
1.а.  Доклади  относно  искания  за  заплащане  на 

възнаграждения. 
Първи докладчик е господин Цачев. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  искане  за  изплащане  на 

възнаграждение  за  проведени  две  заседания  от  общинската 
избирателна комисия – Никопол, с вх. № МИ-27-151/1 от 23.11. 2018 
г., получено в оригинал вече това искане. Заседанията са проведени 
на 14 и на 19 ноември 2018 г. 

Свързани са с прекратяване на пълномощията на общински 
съветник.  Приложени  са  към  искането  решения  и  протоколи  от 
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заседанията на общинската избирателна комисия, както и контролен 
лист  за  предварителен  контрол  и  счетоводна  справка.  Спазени  са 
изискванията на Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК. 

Предлагам  да  одобрим  направеното  искане  за  тези  две 
заседания на ОИК – Никопол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува с вдигане на ръка. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Следващ  докладчик  по  тази  точка  е  господин  Ивков  – 

заповядайте. 
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, вх. № МИ-27-153 от 23.11.2018 г. 

съдържа  писмо,  в  което  ни  се  изпраща  искане  за  изплащане  на 
възнаграждения на членове на общинската избирателна комисия – 
Съединение.  Приложен  е  протокол   №  57   и  Решение  №  225. 
Провели заседание колегите от съответната общинската избирателна 
комисия и са се произнесли с решение относно освобождаване на 
избран общински съветник и обявяване на следващ от списък „Б“ от 
листата  на  политическа  партия  „ГЕРБ“.  Заседанието  е  било  на 
20.11.2018  г., а искането е съобразено с изискванията и са налице 
предпоставките.  В  заседанието  са  взели  участие  председател, 
заместник-председател, секретар и  шестима членове или общо девет 
от членовете на общинската избирателна комисия. 

Преписката  е  преминала  през  предварителен  контрол  от 
нашата администрация съгласно правилата ни. Налице е контролен 
лист за предварителен контрол, подписан от госпожа Семерджиева и 
също така счетоводна справка,  поради което предлагам да вземем 
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протоколно  решение,  с  което  да  изплатим  така  поисканите 
възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  който е  съгласен  с  така  направеното предложение, 

моля да гласува с вдигане на ръка. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
С това изчерпахме новата точка 1.а. 

Продължаваме  с  разглеждането  на  точка  втора  от  дневния 
ред: 

2.  Доклади по писма. 
Заповядайте, госпожо Ганчева, първа сте. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад писмото, 

което  беше  изпратено  и  по  електронната  поща  за  запознаване, 
докладвано от мен на предходно заседание, с вх. № ЦИК-07-114-24 
от 27.11.2018  г.  Именно това е от италианското лице,  което е  за 
контакт за обмен на данни на избирателите по време на следващите 
европейски  избори  през  2019  г.  Като  в  Италия  гражданите  на 
Европейския  съюз  –  „пребиваващи  в  Италия,  които  искат  да 
гласуват  за  кандидати  в  нашата  държава,  трябва  да  подадат 
специално заявление, както сме правили през 2014 г.“…

Те са подготвили многоезичен формуляр на италиански и на 
езика на избирателя. „Следователно ви моля да проверите точността 
на  превода  на  самия  формуляр“,  като  разяснява,  че  е  използвал 
изразите  на  италиански,  на  английски  и  на  български  език  въз 
основа на това, което сме му подали през 2014 г. 
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Добавено е само едно поле: „Държава на раждане“. 
Сочи,  че  ще  бъде  благодарен  с  отговор  до  края  на  м. 

декември. 
Колеги,  аз  лично  проверих  за  себе  си.  Нямам  възражения. 

Ако  някой  друг  колега  желае  да  се  включи?  Този  формуляр  е  и 
съгласно  специалната  Директива  93/109/  ЕУ.  Не  съм  запозната  с 
информацията, която сме подали през 2014 г. 

Предлагам, ако нямате възражения… В моята папка трябва да 
е писмото от италианската точка за контакт и преводът. Доколкото 
разбирам от преписката, през 2014 г. ние сме подали данните и сега 
се добавя само „Държава на раждане“. Колегата Андреев може да се 
включи тук с оглед превода заради италианския език. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, време за 
запознаване.  (Запознаване,  коментари  и  уточнения  извън 
микрофона.)

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  ЕГН-то  е  включено  в  този 
формуляр.  Има  го.  Това  обсъдихме  и  с  експерта,  който  ни 
подпомага,  че  с  оглед  разискванията  на  Работна  група  „Избори“ 
всъщност  има  включено  ЕГН.   (Коментари  и  уточнения  извън  
микрофона.)

Доколкото  разбрах,  колеги,  имаме  съгласие.  В  оперативен 
порядък  го  обсъдихме.  Само  с  отбелязването,  което  предложи 
госпожа Алексиева, че в България лицата нямат избирателен номер, 
но  тъй  като  формулярът  е  общ,  имаме  разбирането,  че  той  е  за 
всички държави членки. 

Ако няма други становища и мнения, предлагам с протоколно 
решение да потвърдим, че правилен така предложеният ни превод на 
български  с  оглед  триезичния  формуляр,  който  ни  се  предлага. 
(Реплики.) 

Тук по това, което се предложи в залата, аз принципно нямам 
възражение,  че  специално,  когато  е  за  българските  граждани,  да 
разясним,  че  документът  за  самоличност  –  това  е  лична 
карта/паспорт.  Да  го  направим  с  отбелязване  може  би  като 
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изречение за яснота,  а те да преценят как да го изпишат. Аз така 
предлагам.  Както  направихме  другото  разяснение,  така  с  едно 
изречение да разясним, че документът за самоличност всъщност е 
лична карта/паспорт. 

Колеги, обединихме ли се? (Реплики.) 
Ако искате с оглед обсъжданията, направо да поправим и да 

запишем на ред „Документ за самоличност: Лична карта/Паспорт“ 
Така обединяваме ли се? 

Ако  мога  да  обединя  за  яснота:  Потвърждаваме,  като  в 
„Документ за самоличност“, както е преведено на ред 15, заменяме 
с: „Лична карта/Паспорт“ и с изречение в потвърдителното писмо 
отбелязваме, че за българските граждани няма избирателен номер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, други? – 
Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Росица  
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,  
Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Моля, продължете. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  писмо  с  вх. 

№ ЦИК-07-10-30 от 28.11.2018  г., ведно с превода с вх. № ЦИК-07-
10-30/1  от  29.11.2018   г.,  като  под  този  номер  е  пристигнала 
преписка  във  връзка  с  предстоящата  среща  на  Работна  група 
„Изборни въпроси“,  която  ще се  проведе  на  14  декември 2018  г. 
Приложен е дневният ред на Работна група „Изборни въпроси“, като 
се  сочи,  че  целта  на  срещата   ще  бъде  отново  обсъждане  на 
криптографския  инструмент,  който  се  представя  от  комисията  на 
органите  в  държавите  членки  за  улесняване  на  обмена,  за  да  се 
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предотврати  двойното  гласуване,  предвидено  по  изменената 
Директива  93/109/ЕУ,  регламентираща  подробните  механизми  за 
упражняване  на  правото  на  глас  и  кандидатиране  за  изборите  в 
Европейския парламент за граждани на Съюза, живеещи в държава 
членка, на която не са граждани. 

Сочи се, че комисията е актуализирала инструмента  и плана 
за неговото прилагане, и тестване след обратна връзка от държавите 
членки, очаква с нетърпение да бъде обсъдено това, което остава да 
бъде направено за подготовката на предстоящите избори за членове 
на  Европейския  парламент,  свързано  с  криптоинструмента  и 
обменяне  досиетата  на  гласоподаватели  и  кандидати,  както  и  да 
отговори  на  всички  мнения  на  държавите  членки  по  време  на 
срещата. 

„Ще сме благодарни,  ако получим имената   и   данните  за 
контакти.“  Мисля,  че  това  ние  вече  сме  го  направили  с  оглед 
протоколното  ни  решение  от  предходно  заседание  да 
представляваме  Централната  избирателна  комисия   аз  и  колегата 
Андреев,  ведно  с  експерта,  който  беше  определен  от 
„Информационно обслужване“ АД за подпомагане. 

Възложено е на администрацията да попълни необходимото с 
оглед осигуряване на присъствие. 

Ще  върна  преписката  на  следващото  заседание,  защото  в 
предходната преписка бяха посочени два линка с информация, която 
се проверява все още дали е правилна с оглед държавата България. 
(Реплики.) 

Няма  информация  по  отношение  на  самия  криптотул  в 
преписката.  Това  за  което  ви  говоря  –  аз  се  запознах  съвсем  на 
прима виста с него от линка, посочен в предходната преписка. Става 
въпрос за това кой има право да гласува от България за членовете на 
Европейския парламент и кой има право да бъде избиран.  Това е 
доколкото  се  запознах,  но  с  помощта  на  администрацията  ще  се 
опитам да сложа тази информация, която е налична на подадения 
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линк, за следващо заседание, за да се запознаете и вие. И ако има 
някакви промени, примерно предложения, да ги отразим. 

Това ви го докладвам за сведение и за запознаване. 
И  колеги,  просто  припомням.  Възложила  съм  на 

администрацията  папка  Европейска  комисия“  във  връзка  с 
преписката за определяне на лице за контактна точка по писмото, 
което е разпределено на мой доклад и което докладвах на предходно 
заседание.  Цялата  информация  заедно  с  протоколите  е   в 
„Европейска комисия“ и съм го прехвърлила за днешното заседание. 
Ако колега желае да се запознае, срокът е до 30 ноември 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева. 

Следващ докладчик е госпожа Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, тъй като виждам, че 

колегата Пенев е записан преди мене, а той ме помоли да докладвам 
и неговите преписки, ще докладвам първо тях. 

Докладвам  ви,  че  на  27  ноември  2018  г.,  както  гласува 
Централната избирателна комисия, тримата представители на ЦИК – 
колегата  Пенев,  аз  и  колегата  Райков,  които  бяхме  определени  с 
протоколно решение да  отворим представения  от  едната  от  двете 
фирми, избрани за изпълнител по пазарното проучване за машините 
– „АИМС Тех“ ООД. Събрахме се, отворихме плика с представения 
окончателен  доклад  и  в  протокол,  който  е  качен  във  вътрешната 
мрежа в папката на колегата Пенев, в подпапка „Окончателен доклад 
на „АИМС Тех“ ООД.   Там е качен целият доклад заедно с  този 
протокол, който ви докладвам в момента, в който сме описали какво 
сме намерили в плика, съответно в папката, в класьора. Като всичко, 
което е намерено вътре като документи, е подписано от трима ни на 
всяка страница. 

Обемен е докладът.  Ще ви моля да се запознаете  с  него и 
евентуално следващата седмица да направим работно обсъждане, за 
да преценим дали ще приемем работата, както е представена, дали 
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ще имаме допълнителни изисквания  или ще я  приемем частично, 
така че в момента го докладвам само за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
С оглед и сроковете по договора, колеги, аз предлагам и ще 

свикам работно заседание в понеделник. Ще уточним часа. Една от 
точките ще бъде това обсъждане. 

Заповядайте, продължете госпожо Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  също  на  доклад  на  колегата 

Пенев,  в  неговата  папка  се  намира  искане,  изпратено  по 
електронната поща с вх. № ЦИК-00-738 от 26 ноември 2018  г., от 
фирма „Аргус Травел Интернешънъл“. Припомням ви, че фирмата 
беше избрана в предходен период да осигурява самолетни билети и 
медицински застраховки при командировки на членове на  ЦИК в 
чужбина.  Във  връзка  с  това  те  са  направили  искане,  тъй  като 
договорът  им  е  изтекъл  през  лятото  и  вече  имаме  избран  друг 
изпълнител. 

Те са направили искане да им бъде върната гаранцията, която 
са  внесли  за  добро  изпълнение.  Колегата  Пенев  е  проверил  в 
счетоводството.  Няма такова  решение до момента и  не  е  върната 
гаранцията  в  размер  на  2100  лв.  Посочена  е  в  писмото  банкова 
сметка, по която да бъдат  преведени сумите и във връзка с това ви 
моля  да  вземем  протоколно  решение  и  да  възложим  на 
администрацията  да върне сумата по посочената в писмото банкова 
сметка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  
Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  
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Предложението се приема. 
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги,  сега продължавам с 

моите доклади. 
Връщам обратно на доклад поканата от БАИС за участие в 

Седмата национална конференция по изборни системи, която ще се 
проведе на 3 и 4 декември 2018  г. Припомням ви, че взехме решение 
на  предходно  заседание  Централната  избирателна  комисия   да 
участва  със  свои  представители,  както  и  да  предоставим 
информацията на Обществения съвет. На срещата, която се състоя 
след предходното заседание, от Обществения съвет заявиха желание 
да участват с минимум двама представители. 

Свързах  се  с  лицето,  което  е  дадено  за  контакт  от  БАИС, 
който  ни  информира,  че  по  принцип  досега  Централната 
избирателна комисия е заплащала участието на трима представители 
на Обществения съвет, и на трима представители на ЦИК, така че те 
смятат,  че  така  е  редно,  пък  могат  да  участват  и  повече  от  тези 
платени представители. 

На  въпроса  ми  какво  се  очаква  от  представителите  на 
Централната избирателна комисия в Шестия работен панел, който е 
предвиден за 4 декември, втория ден, от 14,30 ч. до 17 ч., господин 
Даниел Пейчев,  който е член на Управителния съвет и е даден за 
контакт  отговори,  че  тъй  като  миналата  година  представители  на 
Обществения  съвет  и  на  ЦИК  са  имали  доклади,  те  отново  са 
предвидили време  за  Централната  избирателна  комисия,  като ние 
имаме възможността да преценим на каква тема, ще бъде ли изнасян 
доклад  от  представители  на  ЦИК  и  на  Обществения  съвет,  и  да 
поискаме включително да бъде сменено времето – първия ден, преди 
обяд,  след  обяд  –  по  наше  желание,  когато  поискаме  и  да  го 
информираме. (Коментари и уточнения извън микрофона.)  

Уважаеми  колеги,  доколкото  разбирам  от  обсъжданията, 
склонни  сме  да  платим  участието  на  шест  човека,  включително 
двама от Обществения съвет, и да не изнасяме доклади в момента. 
Да участват наши представители. (Реплики.) 
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Уважаеми  колеги,  предлагам  да  гласуваме  решение  да 
благодарим за поканата и да върнем отговор с тази благодарност и 
че  ще  участват  шестима  представители  на  ЦИК:  двама  от 
Обществения съвет и четирима от ЦИК, със съответните имена. Без 
да имаме доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване предложението. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  
Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  в 

момента  само  за  сведение  и  запознаване,  тъй  като  и  аз  не  съм 
прочела тази докладна, която ми беше донесена преди заседанието 
по време на работното обсъждане. Има папка с моите инициали и е 
качена:  Докладна  записка  от  Николай  Желязков  за  директор  на 
Дирекция  „Администрация“,  с  вх.  №  ЦИК-09-220  от  29  ноември 
2018 г. 

Това е докладна записка във връзка с получените оферти от 
трите мобилни оператори с всички приложени документи и оферти. 
Доста  е  обемен  материалът,  така  че  предлагам,  ако  ще  се  прави 
работно обсъждане в понеделник, това да бъде една от точките, за да 
вземем решение съобразно с докладната на администрацията коя е 
най-изгодната  оферта,  за  да  бъде  сключен  договор  между 
Централната избирателна комисия и съответния мобилен оператор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Ще бъде включено, госпожо Матева. 
Следващ докладчик е госпожа Сидерова. 
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, в моята папка има 
изготвено писмо до кмета на Ботевград, както и писмото на кмета на 
Ботевград с вх. № МИ-06-517 от 28 ноември 2018 г.,  с питане по 
въпрос,  който  е  съществен  с  оглед  изготвяне  на  избирателни 
списъци  и  гласуване  на  лица  в  случаите,  когато  с  решение  на 
Общинския  съвет  има  дадени  нови  наименования  на  улици  и 
преномерация на съответните обекти на тези улици. 

Искам  да  ви  зачета  писмото,  то  е  кратичко.  Много  е 
конкретен  въпросът  и  много  е  обмислено  в  общинската 
администрация преди да ни го изпратят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Упълномощавам 
госпожа Солакова да води. 

Моля, продължете госпожо Сидерова. 
РУМЯНА СИДЕРОВА: То е в светлината на вече писани от 

нас решения, но тука е по-добра конкретизацията. 
„В община Ботевград с  решение на Общинския съвет  бяха 

наименувани  улици в  седем  населени  места  в  общината.  Общото 
население с постоянен адрес на тези места е 617 души. На лицата са 
обработени постоянен и настоящ адрес в населеното място с вписана 
пътна артерия и номер. 

Община  Ботевград  не  разполага  с  информация  колко  от 
постоянно регистрираните лица са предприели действия по подмяна 
на  документите  си  за  самоличност  с  оглед  добавените  улица  и 
номер. Във връзка с това и поради постъпили питания от кметовете 
и кметските наместници на населените места, се обръщаме към вас 
за становище относно: 

Първо, при предстоящите избори при наличие на избирателя 
в избирателния списък, след легитимиране с валидна лична карта, 
видно от вписания срок на валидност, следва ли да бъде допуснат да 
упражни правото си на глас такъв избирател, като разликата в адреса 
бъде вписана в графа „Забележки“ на избирателния списък? 
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Втори въпрос: разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 5 от Закона за 
българските  лични  документи  би  ли  създала  предпоставка  за 
недопускане на такъв избирател да упражни правото си на глас?“ 

Зачитам  чл.  32,  ал.  1  от  Закона  за  българските  лични 
документи: 

„Обявяват се за невалидни личните карти на лицата: 
1. загубили българско гражданство;
2.  заявили,  че  личната  карта  е  загубена,  открадната, 

унищожена;
3. чиято лична карта е с изтекъл срок на валидност; 
4. когато има промяна в личните данни“ – Аз тук разбирам 

при промяна в имената. Това може да се яви и при мъже, и при жени 
с оглед, че понякога се случват такива промени по съдебен ред. 

„5. променили постоянния си адрес;
6. както и починалите.“
И ал.  2  гласи:  „Невалидността  се  обявява  от  органа  издал 

личната карта на лицето.“
От  наша  съвместна  работа  с  органите  на  МВР  веднага 

уточнявам:  по  предшестващи  избори,  но  се  е  налагало  много 
подробно да се обсъждат тези въпроси и знаем, че Министерството 
на вътрешните работи не обявява автоматично такива лични карти за 
невалидно,  включително  и  личните  карти  с  изтекли  срокове  на 
валидност. Обясненията, които сме получили,  са много и разумни, 
разбира се. 

И сега, базирайки се именно на тази формулировка на т. 5, 
който  гласи  „променили  постоянния  си  адрес“,  което  за  мене 
предполага предприемане на активни действия от страна на самото 
лице  и  преместването  на  адреса  от  едно  на  друго  място  на 
територията било на същото населено място, същата община, друга 
община  –  но  действия,  които  самото  лице  извършва.  Защото  се 
казва:  „на  лицата,  променили…“  А  промяната  в  изписването  на 
адресите според мене не попада в тази хипотеза. 
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Затова съм ви предложила и писмото в този смисъл. То е и в 
смисъла  на  нашите  решения.  Най-много  ги  е  писала  колегата 
Ганчева,  защото  във  Варненския  регион  имаше няколко  населени 
места… (Реплики.)   След това написахме и общо решение. 

Моля  ви  да  прочетете  писмото.  Само  в  т.  4  ще  бъде 
„невалиден документ“, а не „невалидна за личната карта“.  Да не го 
чета на глас. Ако искате мога да чета, но ще смущавам. (Запознаване 
и обсъждане на предложението.)

Аз  не  съм  против  да  се  отложи  и  това  да  бъде  база  за 
разсъждение,  защото  въпросът  не  е  от  днес  за  утре.  Хората 
своевременно са се сетили с оглед на предстоящи избори, за които 
има достатъчно време. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, мисля, че стигаме до консенсус този изготвен текст да бъде 
база за разсъждение и финално да гласуваме на следващо заседание. 

Благодаря, госпожо Сидерова. 
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви една 

преписка, която обявявам, че съм пропуснала да ви я докладвам на 
предишното  заседание.  Това  е  докладна  записка  от  госпожа 
Манолова  с  вх.  №  ЦИК-09-217  от  22  ноември  2018  г.  Тя  е  в 
изпълнение  на  протоколно  решение  на  Централната  избирателна 
комисия от 6 ноември 2018  г. за изискване, събиране и обобщаване 
на  оферти  за  закупуване  на  канцеларски  материали,  периферни 
устройства,  тонери, почистващи средства и други – така както ни 
бяха представени по списък към датата на взимане на решението. 

Виждате, че в докладната записка се съдържа една обобщена 
справка от изисканите оферти от четири фирми, които в срока, който 
администрацията е указала – 16 ноември, са постъпили оферти. При 
обобщаването и анализа на постъпилите оферти, въз основа на това 
проучване е направено и предложението за фирмата, която предлага 
най-качествените  материали  и  се  предлага  с  тази  фирма  да  се 
сключи договор. Тъй като средствата са в такъв размер, че поръчката 
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може директно да се възложи, в докладната записка се съдържат и 
конкретните разходи, които следва да бъдат направени. 

Има  налични  средства  по  бюджета  на  Централната 
избирателна  комисия   и  ви  предлагам  да  одобрим  направеното 
предложение  от  администрацията  да  се  сключи  договорът  и 
доставката да се извърши от „Ронос“ ООД. 

Към докладната записка са представени и всички постъпили 
оферти  от  четирите  фирми,  както  и   са  посочени  материалите 
поименно. 

Предлагам  да  одобрим  направеното  предложение,  както  и 
необходимите разходи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  само  връщам  отново  на 

доклад  вх.  №  ЦИК-09-218  от  26  ноември  2018  г.  Предлагам  в 
понеделник  на  работното  заседание  да  се  включи  и  това 
предложение. Още повече, че тогава госпожа Жекова каза, че ще има 
и мостри, с които комисията да се запознае. 

На  следващо  място  докладвам  вх.  №  ЦИК-09-205/1  от  28 
ноември  2018  г.  Докладна  записка  от  господин  Желязков  за 
директор на Дирекция „Администрация“, относно събрани оферти за 
доставка  на  техника  и  софтуер,  съгласно  докладна  записка  с  вх. 
№ ЦИК-09-2015  от  7  ноември  2018  г.,  когато  знаете,  че  взехме 
принципно  решение  въз  основа  на  проучване  в  ЦИК  и  на 
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администрацията,  да  се  изискат  оферти  за  доставка  на  техника  и 
софтуер. 

Виждате,  получените оферти са приложени към докладната 
записка.  Администрацията  предлага  три  различни  варианта,  като 
отбелязва, че и трите различни варианта са в рамките на разходите, 
които  може  да  извърши  Централната  избирателна  комисия  с 
налични средства за това. Към докладната записка има таблица, в 
която  са  описани  както  техническите  характеристики,  така  и 
ценовите предложения. 

Уважаеми  колеги,  единият  вариант  е  днеска,  ако  сте 
запознати и имате конкретно решение по отношение на вариантите, 
да  вземем  такова.  Другият  вариант  е  в  понеделник  на  работно 
обсъждане, като включително получим и допълнителни уточнения 
от колегите ни от администрацията. (Коментари и уточнения извън 
микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  за  да  можем  да  се  запознаем  в  детайли  и  прецизност  с 
параметрите,  в  понеделник  ще  разгледаме  предложението  на 
работно заседание и във вторник ще вземем съответното решение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 
хубаво заявление с вх. № ЦИК-15-117 от 27 ноември 2018 г. Както 
се казва: колкото повече – толкова повече. 

Заявлението  е  от  госпожа  Екатерина  Благоева,  която  е 
служител в администрацията на Централната избирателна комисия. 
Информира ни, че е приета задочно обучение в Колежа по туризъм в 
Благоевград, специалност „Бизнесадминистрация“. На основание чл. 
169,  ал.  1  от  Кодекса  на  труда  моли  за  съгласието  за  участие  в 
обучението, съответно и за ползването на полагаемите се отпуски за 
него,  считано  от  30  януари  2018  г.  ползване  на  10  дни  работни 
платен  отпуск,  а  разбира  се  след  това  ще  бъдем  уведомявани  за 
съответните дати. Не ние, а председателката. 

Предлагам да одобрим всичко, което е необходимо за Катя с 
пожелание за успех. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Поздравления с 
пожелание за успех. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мартин Райков, Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа са публикувани и новите визи за календари – поредна точка 
за работното заседание в понеделник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Уважаеми колеги, в последната точка:
3.  Разни
Бих искала да повдигна само два въпроса. 
На  първо  място,  във  вътрешната  мрежа  е  публикуван 

протоколът  от  нашата  среща  с  господин  Дончев  в  понеделник. 
Докладвам ви го за сведение. 

И на второ място, колеги, аз ще помоля да припомни госпожа 
Иванова за делата в Пловдивския административен съд. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, припомням ви, че във 
вторник и сряда, съответно на 4 и 5 декември 2018 г., са насрочени 
делата, заведени от физически лица срещу Централната избирателна 
комисия  и  във  връзка  с  това  трябва  да  вземем  решение  за 
представител на ЦИК, който да бъде командирован да присъства на 
тези заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, в тази връзка предлагам госпожа Иванова 

да  осъществи  процесуалното  представителство  на  Централната 
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избирателна  комисия,  като  с  оглед  времето  на  заседанията  –  във 
вторник сутринта и в сряда след обяд – да командироваме госпожа 
Иванова от понеделник до сряда включително. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  
Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Колеги, и още една последна преписка. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  едно  писмо  по 

електронната  поща  с  вх.  №  ЦИК-11-52  от  29  ноември  2018  г. 
Писмото  е  от  госпожа  Ганка  Герасимова,  която  не  е  получила 
служебна  бележка  по  образец  за  придобития  облагаем  доход  и 
удържания  данък  и  затова  иска  да  се  снабди  с  такава  служебна 
бележка, както и с фишовете. 

За сведение на ЦИК и да се предостави в счетоводството. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия… 
Колеги,  все  още  не  закривам,  тъй  като  разглеждам  една 

преписка. 
Колеги, последни метри от днешното заседание. 
Уважаеми  колеги,  мисля,  че  по  отношение  на  визията  за 

календарите постигаме консенсус. Всички считаме, че Вариант № 1 
е подходящият вариант. 

Колеги, подлагам го на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Емануил  Христов,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
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Иванова, Мария Бойкинова, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна 
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),  против – 3 
(Георги Баханов, Ивайло Ивков, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
Колеги,  с  това  наистина  закривам  днешното  заседание  на 

комисията. 
Свиквам следващото редовно заседание на 4 декември 2018 

г.,  вторник, в 10,30 ч.  За работните обсъждания в понеделник ще 
бъдете допълнително уведомени.

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева  
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