НЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 698
На 8 януари 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. A-WEB – покана за изпълнителен съвет.
Докладва: Мария Мусорлиева
2. Вземане на решение за отваряне на окончателен доклад по
договор за пазарно проучване на машинно гласуване.
Докладва: Мартин Райков
3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Метин Сюлейман, Камелия Нейкова
3а. Отчет на договори с „Информационно обслужване”.
Докладва: Емануил Христов
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
5. Доклад относно обществена поръчка за таксиметрови
услуги.
Докладва: Владимир Пенев
6. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Таня Цанева, Севинч Солакова,
Катя Иванова, Камелия Нейкова, Владимир Пенев.
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7. Разни.
Докладва: Ерхан Чаушев.
ПРИСЪСТВАХА: Мария Мусорлиева, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо Арнаудов, Владимир
Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Цветозар Томов,
Иванка Грозева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Мария Мусорлиева – заместник-председател на Комисията,
и госпожа Севинч Солакова– секретар.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Здравейте, скъпи
колеги! Честита Нова година на всички вас и на вашите семейства
много здраве, любов, късмет, щастие, берекет! Желая ви всичко
хубаво!
Виждате дневния ред, моля, ако имате допълнения,
заповядайте.
Господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Аз искам да се включа в дневния ред
– отчет на изпълнение на договори с „Информационно обслужване”.
То би могло да мине като доклади в писма или разни, но може като
отделна точка, защото става въпрос за два договора, за които
писмата са изпратени, но е редно да ги отчетем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Включвам ви като
точка 3а.
Госпожа Иванова.
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КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в нова точка от
дневния ред или, както прецените, може и в доклади по писма –
доклад по писмо на прокуратура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: В писма ви
включвам.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: НР-09-66 от 3 януари, за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да ме включите в т. 3 и в т. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Добре.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да ме включите в доклади
по писма и отделно от това една точка – прекратяване пълномощия
на кмет на кметство Брезово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Точка 5а.
Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: В точката за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Други колеги
искат ли да се включат в дневния ред?
Уважаеми колеги, нека да гласуваме дневния ред с
направените поправки. Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Колеги, моля да приемем едно протоколно решение за
годишната среща на ICPC да упълномощим госпожа Солакова да
разпише моето командировъчно.
Режим на гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Съгласихме се, че първа точка не е спешна, отива в доклади
по писма към госпожа Матева.
Втора точка – Вземане на решение за окончателен доклад по
договор за пазарно проучване на машинно гласуване. Заповядайте,
господин Мартин Райков.
Точка 2. Вземане на решение за окончателен доклад по
договор за пазарно проучване на машинно гласуване.
МАРТИН РАЙКОВ: С вх. № ЦИК-10-655/1 от 7 януари
2019 г. е постъпил окончателен доклад от фирма АИМС ТЕХ ООД,
поради което ви предлагам да излъчим комисия, която да отвори
окончателния доклад. Комисията да се състои от колегите Матева,
Пенев и аз.
Моля да гласувате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Господин Метин Сюлейман – трета точка, Доклад относно
искане за отваряне на запечатани помещения.
Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
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МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви вх. № ПВР-06-32 от 27 декември 2018 г. Това е писмо
от началник отдел „Гражданско състояние” в община Шумен, с
което писмо ни уведомяват за отваряне на запечатано помещение, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените
избори за президент и вицепрезидент на Република България,
произведени през 2016 г. Отварянето на помещението е във връзка с
водено досъдебно производство № 519 по описа на Районно
управление – Шумен, за 2018 г. за извършено престъпление по чл.
169, ал. 1 от Наказателния кодекс, във връзка с изборите за
президент и вицепрезидент на Република България, с което е
направено искане да бъде предоставено заверено копие от
избирателния списък на секция № 81, както и от протокола за броя
на гласувалите в същата секция. След като са предоставени тези
копия, по съответния ред съгласно наше Решение № 3796-ПВР/НР
от 18 октомври 2016 г., помещението е запечатано.
Към писмото са приложени протоколът за извършените
действия от 19 декември 2018 г. на комисията по чл. 287, ал. 7 от
Изборния кодекс, писмото на разследващия полицай към Районно
управление – Шумен, с което е направено искането за предоставяне
на заверените копия, както и двете заповеди на кмета на община
Шумен, с която е определена комисията по чл. 287, ал. 7 от
Изборния кодекс.
Докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: По точка 3а –
заповядайте, господин Христов.
Точка 3а. Отчет на договори с „Информационно
обслужване”.
ЕМАНУИЛ
ХРИСТОВ:
Благодаря
ви,
госпожо
председателстваща.
Колеги, както знаете, на последното заседание преди Нова
година се коментираше и тогава упълномощихме госпожа
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Мусорлиева и за секретар госпожа Катя Иванова да подпишат
приемно-предавателния протокол, който очакваме да пристигне от
„Информационно обслужване” във връзка с отчитане дейността по
договора от 22 юни 2018 г. за тримесечните отчитания на този
договор – това е за излъчване и съхраняване на видеозаписите от
заседанията на ЦИК и т.н. Този договор го отчитаме на всеки три
месеца, на тъй като датата за отчитане съвпадаше с коледните
празници, искам само да уведомя, че госпожа Мусорлиева и госпожа
Катя Иванова са подписали протокола, така както взехме решението.
Само ви уведомявам за отчитането на този договор.
Другият договор, който се отчита също, само че на
шестмесечие, това е договорът във връзка с внедрената в
деловодството система IS експерт деловодство. Тя се отчита на
полугодие. Изпратен ни е приемно-предавателният протокол от
„Информационно обслужване” АД за отчитане дейността в периода
от 1 юли до 31 декември 2018 г. за поддържане на тази деловодна
система към нас.
Предлагам Централната избирателна комисия да вземе
решение и да упълномощим госпожа Мусорлиева като изпълняващ
длъжността председател и госпожа Солакова да подпишат приемнопредавателния протокол, тъй като нямаме сериозни или пък изобщо
някакви официални забележки поне по поддръжката.
Моля да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
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Да върнем, уважаеми колеги, на точка 3 – Доклади относно
искания за отваряне на запечатани помещения. Заповядайте,
госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № МИ-14-39 от
28 декември 2018 г. е постъпило искане от кмета на община Ценово,
област Русе, за отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от местните избори,
произведени през 2007 г. и изборите, произведени през 2009 г. за
членове на Европейския парламент и парламентарни избори във
връзка с предаване на „Държавен архив” и унищожаване на неценни
материали.
Проектът на решение е в моята папка във вътрешната мрежа.
Моля да се запознаете с проекта на решение. Предлагам ви да
вземем решение, с което да разрешимо отваряне на запечатаното
помещение, за да извършат необходимите действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Таня Цанева).
Уважаема колега Нейкова, решението ви е № 5154МИ/ЕП/НС.
Преминаваме към пета точка – Доклад относно обществена
поръчка за таксиметрови услуги. Заповядайте, господин Пенев.
Точка 5. Доклад относно обществена поръчка за
таксиметрови услуги.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-09-1
от 4 януари 2019 г. Това е докладна записка от директор на дирекция
„Администрация” госпожа Красимира Манолова. Преписката и
материалите към нея са публикувани във вътрешната мрежа в моята
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папка. Видно от докладната записка, на 21 февруари 2019 г. изтича
срокът на договор № 3 от 22 февруари 2018 г., който е сключен с
„Окей Супер Транс” АД за осигуряване на таксиметрови услуги.
В тази връзка е подготвена документация за обществена
поръчка и обява за такава поръчка, както и решение на ЦИК, с което
да бъде проведена тази обществена поръчка.
Към докладната е приложена справката за платени суми за
таксиметрови услуги за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември
2018 г., обявата за обществената поръчка, документацията за участие
във възлагане на обществената поръчка и проекта за решение на
ЦИК, а също така и контролен лист № ПЗ 2-21 от 7 януари 2019 г. за
извършен предварителен контрол от финансовия контрольор.
Колеги, предлагам тази преписка да остане за момента за
сведение и запознаване, за да може, ако имаме бележки по
подготвената документация за провеждане на обществената поръчка
да ги отразим. Има направени корекции от колегите от Правния
отдел, които са видими в качения материал във вътрешната мрежа.
Предлагам да се запознаем и на следващото заседание в четвъртък
да одобрим необходимите документи, за да може своевременно да
започнат действията по осъществяването на тази процедура.
Също така ви моля да вземем протоколно решение, с което да
одобрим публикуването на одобрените с решение на Централната
избирателна комисия преди Нова година Вътрешни правила по
Закона за обществените поръчки, тъй като съгласно Закона за
обществените поръчки тези правила следва да се публикуват на
интернет страницата ни. При одобряването им не сме взели такова
протоколно решение, затова ви моля да вземем това решение и да
публикуваме тези правила на страницата ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване за публикуване правилата ни на интернет
страницата на ЦИК.
Режим на гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева).
Връщаме на четвърта точка. Уважаема госпожо Ганчева,
заповядайте – доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
МИ-27-159 от 19 декември 2018 г. Това е искане за изплащане на
възнаграждение на членовете на Общинската избирателна комисия –
Девня. На 13 декември 2018 г. е проведено заседание на Общинската
избирателна комисия във връзка с предсрочно прекратяване
пълномощията на общински съветник. На заседанието са
присъствали: председател, секретар и 6 членове.
Докладвам ви и вх. № МИ-27-159/1 от 19 декември 2018 г.
Това е отново искане за изплащане на възнаграждение на членовете
на Общинската избирателна комисия – Девня. На 5 декември 2018 г.
е проведено заседание на Общинската избирателна комисия във
връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на общински
съветник. На заседанието са присъствали: председател, секретар и 6
члена.
Приложени са всички изискуеми документи. Преписката е
минала предварителен контрол с положително становище за
изплащане.
Предвид горното ви предлагам да приемем решение, с което
да одобрим изплащането на така докладваните от мен
възнаграждения на Общинската избирателна комисия – Девня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка
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Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
Заповядайте, уважаема госпожо Бойкинова, за доклад в
същата точка от дневния ред.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е
искане за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна
комисия – Павликени, за проведени две дежурства и едно заседание.
Дежурството е проведено на 9 ноември 2018 г. от председателя и
секретаря и то е във връзка с получено писмо от председателя на
Общинския съвет – Павликени, с приложено писмо, с което
комисията се уведомява, че кметът на с. Батак, община Павликени, е
починал, с приложен акт за смърт. И колегите са инициирали
свикване на заседание и са подготвили самото провеждане на
заседанието. А заседанието се е провело на 12 ноември 2018 г.
Участвали са председател, заместник-председател, секретар и
7 членове. На това заседание са прекратили предсрочно
пълномощията на с. Батак. Второто дежурство е проведено от двама
членове на 16 ноември, които всъщност са свалили решението от
таблото на Общинската избирателна комисия.
Към преписката има приложен контролен лист за
предварителен контрол и счетоводна справка, поради което
предлагам да се изплатят възнагражденията на Общинската
избирателна комисия – Павликени, за проведеното заседание и
проведените дежурства на посочените дати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева);
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против – 3 (Александър Андреев, Росица Матева, Румяна
Сидерова).
Уважаеми господин Андреев, заповядайте по точка 5а –
Прекратяване пълномощията на кмет.
Точка 5а. Прекратяване пълномощията на кмет.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо с вх. № МИ-15-247/1 от 2 януари 2019 г. Това е
писмо от Общинската избирателна комисия – Руен, с което отново
ни препращат решението за прекратяване на пълномощията на кмет
на кметство с. Вресово на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 и чл. 42, ал. 4
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, а
именно защото по отношение на кмета на кметство с. Вресово е
влязла в сила присъда, по силата на която е лишен от правото да
заема длъжността кмет на кметство за срок от три години, заедно с
основанията за това и споразумението, което е постигнато в рамките
на наказателното дело.
Ние го бяхме върнали, тъй като нямаше никакви
доказателства в тази връзка, както и дали решението е влязло в сила.
Решението, което са ни препратили, е същото, без да е отбелязано,
изрито е със забелване, че решението може да се обжалва пред ЦИК,
независимо от това забелване текстът е ясен. Но така или иначе в
случая не би могло да има каквито и да било частични избори.
Предлагам ви, без да изчакваме повече, да вземем решение да
им бъде изпратено стандартното писмо, че не може да бъдат
проведени частични избори за кметството, тъй като пък то има по
постоянен и настоящ адрес доста повече от предвидените
350 граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, други
мнения?
Режим на гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 ( Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
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Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева, Румяна Сидерова).
Уважаеми колеги, преминаваме към шеста точка – Доклади
по писма. Първи докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
Точка 6. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад отново
писмо с вх. № ЕП- 04-01-6 от 14 декември 2018 г. Припомням, това е
писмо от Министерството на външните работи, от постоянния
секретар. Приложено са ни изпратили постъпила грама от
посолството в Мадрид с молба за указания относно необходимостта
от предприемане на бъдещи действия.
В приложената информация става ясно, че на 4 декември
2018 г. в Представителството на Европейската комисия в Мадрид по
инициатива на самото представителство е била реализирана среща
на всички представители на дипломатически и консулски
представителства в Испания. На срещата е било изяснено, че
гражданите на държави членки на Европейския съюз, които живеят в
Испания, пълнолетни са към деня, насрочен за гласуване, и са
регистрирани по надлежния ред в дадената испанска община, биха
могли да гласуват както в изборите за Европейски парламент, така и
в изборите за местни и общински власти, ако преди това обаче са се
регистрирали като избиратели чрез подаването на специална
декларация, която е приложена и в която следва да се отбележи дали
даденият гражданин на Европейския съюз желае да упражни правото
си на глас във всеки един от изборите. Сочи се, че крайният срок за
подобно записване на чужди граждани е 30 януари, тъй като
съгласно испанското законодателство се изисква избирателните
списъци да са ясни поне два дни преди самото гласуване.
Посочена е информация, от която става ясно как гражданите
на държави членки могат да подават своите декларации – чрез
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интернет, чрез обикновена поща, на място, ако гражданинът отиде
лично до дадената испанска община или кметство и попълни
съответната декларация. Сочи се също така и къде може да бъде
намерена информация по темата на определен интернет адрес.
Отношение Европейската комисия от испанската страна е
била отправена молба за съдействие от дипломатическите и
консулските представителства в Испания за разпространяване и
популяризиране на тази информация сред техните граждани,
живеещи в страната. Същевременно е било подчертано, че
гражданите на държавите членки на Европейския съюз, ако
декларират, че желаят да гласуват в Испания за предстоящите
избори, няма да могат да гласуват и за националните си листи на
същите тези избори.
Отделно има информация и за Обединеното Кралство, че е
потвърдило желанието си да напусне Европейския съюз на 30 март.
Съгласно решение обаче на Централната избирателна комисия на
Испания от 3 октомври гражданите на Великобритания, живеещи в
Испания, ще могат да декларират желанието си да участват в
евроизборите, като се сочи, че ще бъдат предупреждавани, че това е
предварителна мярка, която няма да има ефект в случай че
Великобритания и Северна Ирландия в действителност напуснат
Съюза на гореспоменатата дата.
С писмото от постоянния секретар се иска указание относно
необходимостта от предприемане на бъдещи действия.
Ние обсъдихме с някои колеги в оперативен порядък, стана
въпрос и преди заседанието, аз поставям въпроса на обсъждане, с
оглед че днес е 8 януари, а крайният срок за регистрация е
30 януари. Доколкото аз възприех и аз лично също подкрепям тази
идея, да изпратим писмо до Министерството на външните работи, с
което да ги уведомим, че с оглед предоставената информация
считаме, че следва да разпространят тази информация сред
българските граждани, които са в Испания, но като задължително се
отбележи, че ако заявят желанието си да гласуват там и попълнят
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съответните декларации, така както е посочено и в паметната
бележка, която ни е изпратена, няма да могат да гласуват за
национални листи.
Госпожа Сидерова имаше някакви идеи за наказателна
отговорност.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям писмото до
Министерството на външните работи със задължение да качи
информацията на сайта на министерството и на сайта на
дипломатическите и консулските представителства на Европейския
съюз. Предлагам само едно допълнение – да се впише, че лицата,
които гласуват повече от един път в европейски избори, независимо
в изборите на коя от държавите членки, носят наказателна
отговорност по чл. 168а от Наказателния кодекс. И толкова. Който
влезе в списъка в Испания, излиза от нас.
Колеги, искането е за общите случаи и не е свързано с
Великобритания. Просто накрая са ни съобщили какви стъпки е
предприела Испанската Централна избирателна комисия, която е
казала: да, можете да подавате молби, но ако влезе в сила Брекзит,
няма да гласувате. Това не е от значение, важно е ние да кажем на
нашите граждани: можете да гласувате или в изборите в Испания за
членове на Европейския парламент от Испания, или в изборите за
членове на Европейския парламент от Република България. Или или! Всеки гражданин на Европейския съюз има право на един глас.
Може да гласувате или в тези, или в тези и който гласува повече от
веднъж, независимо на територията на коя държава членка ще се
случи събитието, носи наказателна отговорност. Защото той попада
под общата хипотеза.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, както и колегата каза,
информацията по отношение на Обединеното Кралство, аз лично я
приемам само за сведение, тъй като се сочи, че ЦИК на Испания е
взела решение, но с предупредителна мярка.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Актът за избиране на членове на
Европейския парламент дава право на един глас на всеки европейски
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гражданин. Има и други държави членки, при които списъците се
затварят четири месеца, три месеца, два месеца – много по-ранен
срок, отколкото у нас. Така че е хубаво да бъде написано общо и ще
качат на всички ДКП-та един и същи текст. Не може да има никаква
разлика в този общ текст, то е едно и също на територията на целия
Европейски съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване предложеното от госпожа Ганчева,
допълнено от госпожа Сидерова, като ще помоля двете уважаеми
колеги да изпишат текста, за да улесним Министерството на
външните работи и не просто да ги улесним, а да бъде
законосъобразно.
Режим на гласуване.
Отменям гласуването. Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председателстващ, аз
лично не възразявам, само като докладчик акцентирам върху
сроковете – че преписката е пристигнала в Централната избирателна
комисия на 14 декември. Беше докладвана два пъти на заседание и
беше отлагана за работно обсъждане. Затова аз лично считам, че
въпросът е важен, нямам против да бъде обсъден, но все пак да
имаме предвид сроковете. Не възразявам да подготвим текста и да го
изпишем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Добре. Моля
тогава да подготвим писмото като текст, да го видим с колегите и
малко по-късно да го гласуваме в днешното заседание.
Заповядайте, уважаема госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, аз лично при
започване на гласуването гласувах „против”, защото смятам, че по
такива важни въпроси трябва да имаме текст, който да гласуваме,
който сме обсъдили и сме постигнали общо съгласие какво да
съдържа този текст. Моето предложение в нито един момент не е
било да го отлагаме за следващо заседание. Може да се подготви
текстът и в днешно заседание да се гласува.

16
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз изразих точно
вашето мнение.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не възразявам, напротив, винаги
подкрепям да бъде подготвен текстът. В такъв случай обаче,
госпожо председателстваща, ще ви моля за почивка по ваша
преценка, тъй като лично аз имам доста доклади и искам да участвам
и в заседанието. Ще подготвя текста с това, което беше коментирано
и с това, което госпожа Сидерова каза като текст. И да го обсъдим,
госпожо председателстващ.
Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-00-1 от 7 януари 2019 г. Това
е писмо, което ни е изпратено от госпожа Таня Чунтова, служител
връзки с обществеността към Европейския парламент, Бюро за
връзка с България. Казва се: „Уважаема госпожо Робинсън, Бюрото
за връзка на Европейския парламент с България вече започна
кампанията си за повишаване на участието в европейските избори в
периода 23-26 май 2019 г. Тази година тя се провежда под мотото
„Този път ще гласувам” и се координира в европейски мащаб чрез
онлайн платформа.
В тази връзка към Централната избирателна комисия е
отправена молба да се срещнат с председателя и нашия екип, за да
представят кампанията по-подробно и „да обсъдим и да
координираме комуникационните си дейности с цел подаване на
правилна и навременна информация до всички български
избиратели в страната и в чужбина”.
Сочи се, че ръководителят Теодор Стойчев ще бъде и на
пленарна сесия в Страсбург следващата седмица и веднага след това
ще има планирани две събития, така че за тях ще е удобно и
предлагат срещата да бъде във всеки един от дните след 23 януари.
Посочват, че мястото може да бъде в Дома на Европа или ако
желаем, да я проведем при нас.
Аз като докладчик предлагам да приемем една такава среща и
да изпратим писмо в този смисъл, че приемаме тази среща, а в
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оперативен порядък вече да се съгласува къде ще бъде мястото и кой
ще бъде денят на срещата. Ако не възразяваме, предлагам да
потвърдим желанието си за участие в такава среща, а в оперативен
порядък да се съгласува датата за тази среща, защото предлагат след
23 януари в удобно за нас време, като мястото да бъде Домът на
Европа или при нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
уважаеми господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Оперативно да уточним деня, но срещата
да бъде тук. Задължително тук!
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Подкрепям мястото на срещата да
бъде в ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Решихме да
изготвим писма, като в оперативен порядък да се уточни датата, а да
ги поканим срещата да бъде при нас.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Благодаря ви.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад преписка
с вх. № ЦИК-07-152 от 26 септември 2018 г. с превод от 27-ми.
Докладвана е от мен на 27 септември, тогава за сведение и
запознаване с оглед срока, който е посочен в самото писмо, а това
именно е покана от Централната избирателна комисия на Република
Молдова. Припомням, имат удоволствието да ни поканят за
изпращане на международни наблюдатели на парламентарните
избори в Република Молдова, които ще се проведат на 24 февруари
2019 г. Молят да се има предвид, че тяхната комисия ще покрие
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разходите за настаняване на три нощувки за двама представители,
както и разходи за местен транспорт.
Посочва се къде може да бъде получена допълнителна
информация. И молят да ги информираме за участието си в срок до
24 януари 2019 г.
Заявиха се колегите Цачев и Андреев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
моля да гласуваме предложението за колегите Цачев и Андреев.
Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева); против – 1 (Емануил Христов).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на мой доклад са
разпределени една поредица от писма, които пристигат от декември
месец по имейла на Централната избирателна комисия. Те са на
английски език и касаят контактната точка. Входящите номера са:
вх. № ЦИК-07-114/3 от 8 януари 2019 г.; вх. № ЦИК-07-114/4 от 8
януари 2019 г.; вх. № ЦИК-07-114/2 от 4 януари 2019 г.; вх. № ЦИК07-114/1 от 4 януари 2019 г.; вх. № ЦИК-07-114-54 от 28 декември
2018 г.; вх. № ЦИК-07-114-53 от 28 декември 2018 г.; вх. № ЦИК-07114-52 от 28 декември 2018 г.; вх. № ЦИК-07-114-51 от 27 декември
2018 г.; вх. № ЦИК-07-114-52 от 27 декември 2018 г. и вх. № ЦИК07-114-49 от 27 декември 2018 г.
Доколкото разбирам, обръщат се към нас във връзка с
контактната точка. Аз лично, колеги, нямам компетентност по тези
писма, така че нямам предложение. Ще възложа на госпожа
Тихолова, ако не възразявате, ако може да разбере в каква връзка са.
Ако има други предложения? Това е въпрос, който подлежи
да обсъждаме във връзка с контактната точка. Въпросът е да няма
действия, които следва да бъдат предприети.
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Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-04-01-5/1 от 7 януари 2019 г.
Това е писмо, което е от госпожа Емилия Кралева, заместникминистър. Разпределено е на мой доклад и като друг докладчик на
госпожа Матева. Това писмо обаче касае информация, по мое
мнение, която е докладвана многократно по други преписки.
Сега приложено са ни изпратили писмо на госпожа Ирена
Мозова, директор на дирекция „Равенство и граждани на Съюза” в
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската
комисия, в което се съобщава за провеждане на първа среща на
Европейската мрежа за изборно сътрудничество на 21 януари 2019 г.
в Брюксел. Дневният ред на тази среща ще бъде разпространен
своевременно и изпратен директно на лицата за контакт от
държавите членки. Сочи се, че по предварителна информация на
събитието ще се разглежда изпълнението на препоръка на
Европейската комисия от 12 септември 2018 г. относно мрежата за
изборно сътрудничество, прозрачност, онлайн, защита от инциденти
в сферата на киберсигурност и пр.
Същевременно ни информира, че предходна грама от
15 октомври 2018 г., която е приложена към преписката,
Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз е изпратила писмо от въпросната дирекция на
Европейската комисия, в което се отправя покана към държавите
членки да определят лице за контакт в срок до 30 януари 2018 г.
Изнася се информация, че към настоящия момент 17 държави
членки са номинирали лице за контакта, а други три са индикирали
намерение за това.
Във връзка с изложената информация предлага Централната
избирателна комисия да разгледа възможността за номиниране на
лице за контакт, което да вземе участие в предстоящата среща на
Европейската мрежа.
Към преписката, колеги, са приложени и материали, които са
английски език, но аз лично като прегледах, установих, че всъщност
тези материали вече ги има преведени по преписка с вх. № ЦИК-04-

20
01-93 от 20 декември 2018 г., която е на мой доклад и на доклад на
колегата Андреев. Колегата Андреев е докладвал тази преписка по
протокол № 697 от 20 декември 2018 г., като тогава преписката е
приета за запознаване с оглед взимане на информирано решение по
препоръките, които са отправени за изборите за Европейския
парламент.
Колеги, припомням, информация за тази контактна точка
получихме и с преписка с вх. № ЕП-04-01-5 от 21 ноември 2018 г.
Докладвана е от мен на заседание, проведени са няколко срещи, на
които присъства вицепремиерът г-н Томислав Дончев. За улеснение
на Централната избирателна комисия и така както и колегата
Андреев в доклада си е казал, да вземем информирано решение. Аз
много отдавна при докладите си ви казах, че съм направила една
папка, която се прехвърляше от няколко заседания, беше
наименувана „ЕК”, докладвала съм го на заседание. Сега помолих
администрацията да е „Лице за контакт ЕК”, като вътре са всички
преписки още от първоначалната, когато е имало информация, вх. №
ЕП-02-4, с която сме получили препоръката, съобщението на
Европейската комисия, относимите документи. Също така вътре са
разположени и протоколите, където се коментират тези документи, и
мерките, предприети от Европейския съюз във връзка с
предстоящите евроизбори, а именно наръчник, препоръка. В тази
папка са разположени и докладите от наши заседания, които касаят
доклада във връзка с участие на наши представители през м.
октомври в така нареченото събитие на високо ниво, с които са
докладвали във връзка с тези мерки, с тази препоръка, че има идея
да се създават национални мрежи. На това събитие участваха
госпожа Алексиева и господин Пенев.
Съобщавам ви това, защото информацията е относнима към
това писмо. Цялата папка е във вътрешната мрежа, казва се „Лице за
контакт ЕК”.
Поставям този въпрос отново на вниманието на Централната
избирателна комисия, като се сочи, колеги, по предходната
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преписка, вх. № ЦИК-04-01-93 от 20 декември, която, както казах,
колегата Андреев е докладвал, че срещата ще се проведе на
21 януари в Конферентния център в Брюксел и има информация
относно разходите.
По ваша преценка, уважаема госпожо председателстващ, да
обсъдим възможностите. Аз нямам предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Упълномощавам
госпожа Солакова да води.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕВИНЧ СОЛАКОВА:: Уважаеми колеги, в
момента да обмислим възможността да информираме министъра на
външните работи за становището на Централната избирателна
комисия. Въпросът, както разбрахме от съвместната среща, не е нов,
той е бил един от основните въпроси и по време на
председателството, като главен координатор от страна на България,
доколкото разбрах, е бил представителят на Държавната агенция
„Електронно управление”. На тази среща на 21 януари трябва да
присъства представител на българската държава, който ще бъде
определен от орган, който основно ще координира работата на
националната мрежа по време на подготовката, организацията и
произвеждането на изборите за Европейски парламент.
Видяхме от писмото, че 17 държави са номинирали свои лица
за контакт, Швеция, Португалия и Белгия са индикирали, че ще
заявят такова лице. Виждаме, че в различните държави органите са
различни, няма единен принцип, по който да се ориентираме.
Искам само да насоча вниманието към заключителната част
на съвместната среща. Централната избирателна комисия заяви
своето виждане по въпроса, изрази становище и аз лично считам, че
бихме могли да уведомим министъра на външните работи за това.
Уважаеми колеги, добре е да си напомняме, все пак срещата
беше миналата година и аз сега се подсетих, че предстои да вземем
решение с гласуване с необходимото мнозинство като становище на
Централната избирателна комисия по националната точка по
отношение на националната мрежа, която ще бъде създадена по
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време на подготовката и произвеждането на изборите за Европейски
парламент. Ако считате, че сега бихме могли да вземем такова
решение, аз ще го подложа на гласуване.
(Обсъждане извън микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От обсъжданията и
репликите на колегите оставам с впечатление, че по този въпрос
решението се отлага за следващата седмица. Приемаме го за
сведение. За 21 януари Централната избирателна комисия ще излезе
със становище по въпроса и ще уведоми външния министър.
Колега Ганчева, имате ли други доклади? Заповядайте.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Уважаема
госпожо
председателстващ, докладвам входящ номер от 20 декември 2018 г.
заедно вх. № ЦИК-00-765/2 от 28 декември 2018 г.
Колеги, припомням, че ние с госпожа Матева бяхме
определени като представители на ЦИК, които да участваме в
работната група за подготовка на обучение за киберсигурност. И
двете преписки са ви изпратени по имейлите за запознаване по
председателска резолюция и включват предварителен план за
национално учение, което ще бъде проведено през следващите
месеци с оглед евроизборите.
Поставен е срок в изпратената преписка до 9 януари 2019 г. и,
колеги, по мое мнение, с оглед че става въпрос за сигурност,
предлагам да обсъдим и възможността да изключим камерата, ако
ще обсъждаме тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
с оглед на срока, който е посочен, ви моля да гласуваме да спрем
камерите с оглед на киберсигурността.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева).
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Преминаваме към шеста точка – Доклади по писма.
Заповядайте, госпожо Матева.
Точка 6. Доклади по писма.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо,
изпратено от A-WEB във връзка с направеното запитване дали някоя
от страните, които са участници в Специалната комисия по
изменение на Устава на A-WEB, може да бъде домакин на Седмото
заседание на Изпълнителното бюро, на което ще се обсъжда
изменението на устава. Бяха посочени евентуални дати 16 януари и
7 февруари.
Припомням ви, че миналата година на 20 декември
изпратихме писмо, с което уведомихме Секретариата, че можем да
бъдем домакини на заседанието на Изпълнителното бюро, ако се
проведе на 7 февруари 2019 г. В тази връзка ни се изпраща този
отговор, с който ни благодарят за това, че сме изявили желание да
бъдем домакин на Седмото заседание през февруари. Писмото е с вх.
№ ЦИК-07-192-2 от 2 януари 2019 г.
В тази връзка с вх. № ЦИК-07-198-4 от 7 януари 2019 г. ни е
изпратено ново писмо, с което ни уведомяват, че някои членове на
Изпълнителното бюро в Латинска Америка искат да се промени
датата на 21-22 февруари. По тези причини ни питат дали
Централната избирателна комисия на България може да бъде
домакин на заседанието, което да бъде проведено на 21-22 февруари.
Така че трябва да помислим дали можем да приемем на тази
дата заседанието на Изпълнителното бюро и да отговорим на
писмото.
Докато мислим, ви докладвам за сведение отново от
Секретариата на A-WEB писмо с вх. № ЦИК-07-64-1 от 3 януари
2019 г., с което ни уведомяват, че имейл системата на Секретариата
е в процес на изграждане за няколко дни и ни дават резервен мейл,
на който да изпращаме всички писма, като ще ни уведомят кога
можем да използваме основния имейл. Това е само за сведение.
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Сега във връзка със запитването дали можем да бъдем
домакини на 21-22 февруари на заседанието на Изпълнителното
бюро. Така или иначе сме изразили желание за 7 февруари, да
потвърдим, че можем и на 21-22 февруари. Така и ние ще имаме
повече време за подготовка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги, за датите 21-22 февруари.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, докладът ни с госпожа Матева е съвместен.
С вх. № ЦИК-07-64-3 от 7 януари 2019 г. е пристигнал преводът с
предложенията за промяна на Устава по молба на Индия, Казахстан
и Филипините. Предлагам ви да го погледнете. Ще помоля Правния
отдел да види сравненията между приетия устав, който е действащия
устав, и измененията. За следващото заседание да ни даде само
справка за това кои точно са измененията и тогава да вземем
отношение. Тоест, това е за сведение.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, следващият ми
доклад е писмо с вх. № ЦИК-00-10. Ще ви моля да го погледнете.
Това писмо е от председателя на Управителния съвет на сдружение
„Математици, информатици и роботици без граници” Александър
Чобанов. С това писмо тяхното сдружение ни информира, че като
създател на българските машини за гласуване (припомням ви, че
това е господинът, който беше в предаването „120 минути” и
припомням на колегите, които не си спомнят, че тази машина ни е
презентирана през 2014 г. тук в ЦИК), та този господин от името на
сдружението ни задава следните въпроси.
Финалните доклади на двете фирми„Сова 5” и „АИМС ТЕХ”
за възложеното от Централната избирателна комисия пазарно
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проучване ще бъдат ли публични? Кога ще бъде обявена
обществената поръчка на ЦИК за доставка на машини за гласуване
за предстоящите избори?
И моли да имаме предвид, че трябва технологично време за
производството и доставката на машини в ЦИК както от чужбина,
така и от България.
Аз ви го докладвам за сведение в момента, тъй като, както порано в заседанието докладва колегата Райков, окончателен доклад от
фирма „АИМС ТЕХ” е постъпил вчера, днес комисия, която е
избрана с решение на ЦИК ще отвори доклада, ще се обсъжда и ще
видим какво ще се случи с приемането му. А доколкото имам
информация от фирма „Сова 5” все още не е постъпил доклад и в
тази връзка, ако желаете, да поискаме някаква писмена информация
от „Сова 5”, тъй като, доколкото си спомням, мисля, че колегата
Пенев докладва едно писмо, с което те поискаха удължаване на
срока.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, разбира се, в момента не мога
да кажа нито номера на писмото, нито датата на доклада, но писмото
беше депозирано в деня или в предишния ден на изтичане на срока
за изпълнение по договора, с който те поискаха удължаване с около
десетина дни, а това беше някъде в края на ноември. Така че при
всички случаи са изтекли доста повече от десет дни от срока, който
са поискали за приключване на работата по договора.
(Обсъждане извън микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, аз подкрепям предложението
на господин Пенев да им дадем срок за изпълнение и да напишем, че
след този срок изпълнението ще е безпредметно и няма да бъде
отчитано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Има ли
допълнение към предложението? Заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Срокът да не е повече от 7 дни.

26
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Подлагам на
гласуване предложението на колегите Пенев и Сидерова със срок до
14 януари включително.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева); против – 4 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Кристина
Стефанова, Мартин Райков).
Има решение, с което ги уведомяваме, и най-късно до
14 януари 2019 г. те трябва да отговорят.
Господин Андреев, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам
постъпило писмо по електронната поща на Централната избирателна
комисия на 8 януари 2019 г. в 00 ч., вх. № МИ-22-1 от 8 януари
2019 г. Подадено е от електронната поща на Росен Петров, с което
същият пише: „Здравейте, мога да кандидатствам за независим
общински съветник. Ако да – къде в гр. Пловдив? Чакам вашия
отговор. Благодаря предварително.
Предлагам да остане за сведение.
Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило писмо с вх. №
ЦИК-07-10 от 20 декември 2018 г. Същото е разпределено на мен
като докладчик, отделно от това и на колегата Ганчева. Докладвам
ви писмото, то е във връзка с информацията относно гласуването в
България, а именно благодарят за участието в експертната група по
изборни въпроси, която беше проведена на 20 декември. Отделно от
това поставят въпроса, тъй като на тях не им е ясно, доколкото
разбират, гласуването е задължително съгласно Изборния кодекс в
България, но според изследването, което е направено, българският
Конституционен съд е постановил за противоконституционна всяка
форма на санкция за негласуване, което повдига въпроса за това
дали гласуването в България наистина е задължително. Бихме ли
потвърдили дали следва да се счита, че в България гласуването е
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задължително и да бъде отбелязано като такова на информационните
страници на Европейската комисия.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За протокола, аз не съм запозната с
тази преписка.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преводът е качен в страницата на
колегата Матева, оригиналът на английски език е качен в моята
папка за заседанието 20 декември 2018 г.
В тази връзка моето предложение е да отговорим с едно
кратко писмо, с което да уведомим Европейската комисия,
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители”, че съгласно
разпоредбите на Изборния кодекс гласуването е задължително, но е
отменена единствено разпоредбата на чл. 242а, която е обявена за
противоконституционна, а именно санкциите, които са предвидени в
случай че гражданин не е упражнил правото на глас в някой от
различните видове избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Други
предложения има ли?
Режим на гласуване на това предложение за писмо.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева);
против – 1 (Георги Баханов).
Заповядайте, уважаема госпожо Цанева
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-76-1, с
което по електронната поща сме получили от Фондация за
хуманитарни и социални изследвания в София техните проучвания и
доклади на две теми: „Антидемократичната пропаганда в България”
и „Речта на омразата”. За сведение.
За сведение вх. № ЦИК-07-196 сме получили по електронната
поща електронното издание на вестника на Международния
институт за мониторинг и развитие на демокрацията в Санкт
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Петербург, Русия, с който ни информират за проведени
мероприятия. Не ги чета, тъй като вече е минало доста време, става
дума за ноември и декември месец проведени мероприятия.
Докладвам ви вх. № ЦИК-07-197, качено във вътрешната
мрежа на 18 декември. Който има интерес, може да прегледа,
Международният център за парламентарни науки, Великобритания,
ни изпраща шестмесечна програма за обученията, които ще бъдат
провеждани от януари до юни месец включително.
Докладвам ви с вх. № ЦИК-04-01, това са няколко материала,
единият от които е доклад на ОССЕ чрез Министерството на
външните работи за проведена мисия в периода края на ноември
2018 г. в Украйна. Мисията е във връзка с оценка на предизборната
обстановка, процеса на подготовка и необходимостта от изпращане
на наблюдатели за планираните президентски избори на 31 март
2019 г. в Украйна. Становището в доклада е, че трябва да бъдат
изпратени 100 дългосрочни наблюдатели и 750 краткосрочни
наблюдатели.
Докладвам ви го за информация, както и да препратим тази
информация до Обществения съвет. А също така виждам, че в
доклада е упоменато, че ОССЕ ще набира външни международни
консултанти, които да се включат в мисията на ОССЕ по време на
изборите март месец т.г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ
МУСОРЛИЕВА:
Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с писмо по
електронната поща вх. № ЦИК-00-1 от 2 януари НСИ напомня, че
Централната избирателна комисия е включена в извадково
тримесечно изследване „Разходи за придобиване на дълготрайни
материални активи”. Става дума за система, която ни е позната, от
счетоводството имаме упълномощени служители. Системата ще
бъде отворена от 1 до 31 януари.
С писмо от НСИ по електронната поща с вх. № ЦИК-00-2 от
2 януари отново ни напомнят, че Централната избирателна комисия
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е включена в регулярно тримесечно изследване „Наети лица,
отработено време, средства за работна заплата и други разходи за
труд”. Тук системата ще бъде отворена до 21 януари.
Ще се предостави в счетоводството за изготвяне на
информацията, която да бъде одобрена от Централната избирателна
комисия и съответно изпратена.
Докладна записка с вх. № ЦИК-09-3 от 4 януари 2019 г. на
директора на дирекция „Администрация” госпожа Манолова
относно определяне на разходи за представителни цели. Позовава се
на чл. 35, т. 1 от Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за
изпълнението на държавния бюджет. Постановлението е
обнародвано в „Държавен вестник” бр. 107 от 28 декември 2018 г.
Относно компетентния орган за определяне на тези представителни
разходи предлага това да е в размер на 30 хил. лева, които ще бъдат
отчетени по § 10-00 „Издръжка”.
Предлагам да одобрим направеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги, по направеното предложение в
докладната записка.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладна записка вх. № ЦИК-09-4 от
4 януари 2019 г. Госпожа Манолова и в качеството си на участник в
органа по управление на проекта на Държавната агенция
„Електронно управление” уведомява, че за м. декември 2018 г. няма
изработени часове по проекта. В този смисъл е подготвено
проектописмо до Мариана Цвяткова, ръководител на проекта в
Държавната агенция „Електронно управление”.
Предлагам да изпратим това писмо до ДАЕУ.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване за изпращане на писмото до ДАЕУ.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Владимир Пенев,
Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка вх. №
ЦИК-09-2 от 4 януари госпожа Манолова представя на вниманието
ни разпечатка от Закона за държавния бюджет, който като бюджет
на Централната избирателна комисия за 2019 г. трябва да бъде
публикуван на интернет страницата на Комисията съгласно чл. 93 от
Закона за публичните финанси.
Тази информация ще бъде публикувана на страницата в
изпълнение на това задължение.
С вх. № ЦИК-09-5 от 7 януари 2019 г. с докладна записка
госпожа Лилия Богданова, главен юрисконсулт в дирекция
„Администрация” представя извадка от нормативна база относно
документация за профилактични прегледи на членове на
Централната избирателна комисия и служители от администрацията.
На този етап ви докладвам справката за сведение.
(Обсъждане извън микрофон.)
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще възложа
публикуването във вътрешната мрежа отново в деловодството на
тази докладна записка. Докладвам ви я за запознаване във връзка с
профилактичните прегледи на членовете и на служителите в
администрацията.
С вх. № ЦИК-11-1 от 7 януари 2019 г. е постъпило заявление
от господин Кирил Пенев, старши експерт в отдел „Регистри” в
Централната избирателна комисия за прекратяване на трудовия му
договор по взаимно съгласие, считано от 6 февруари 2019 г.
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Колеги, да гласуваме, че Централната избирателна комисия
няма възражения и приема по взаимно съгласие трудовият договор
да бъде прекратен, считано от 6 февруари 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване, уважаеми колеги.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 ( Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в папка „Покани”
са публикувани доста покани за обучения, семинари, свързани с
трудовоосигурително законодателство, новия Закон за мерки срещу
изпиране на пари, Закона за обществените поръчки и т.н. Моля да се
запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Следва госпожа
Катя Иванова. Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо в Централна избирателна комисия с вх. № НР-0928/1 от 7 януари 2019 г. Писмото е подписано от следовател
Атанасов и е във връзка с досъдебно производство № 113/2018 г. по
описа на Окръжна софийска градска прокуратура, прокурорска
преписка № 3757/2018 г. на Софийска районна прокуратура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Упълномощавам
госпожа Солакова да води.
КАТЯ ИВАНОВА: С това писмо ни уведомяват, че
досъдебното производство е образувано за това, че на 6 ноември
2016 г. в гр. Атина, Република Гърция, в посочена избирателна
секция едно лице е гласувало два пъти в националния референдум,
проведен в Република България на посочената дата, което
съставлява престъпление по чл. 168, ал. 2, предложение второ от
Наказателния кодекс.
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В тази връзка следователят се обръща към Централна
избирателна комисия с молба да отговорим писмено колко броя
декларации са били попълнени, подписани и предоставени от името
на лицето Цветанка Стоянова Иванова във връзка с гласуването в
националния референдум в посочената избирателна секция в гр.
Атина, Република Гърция.
На този етап, колеги, ви го докладвам само за запознаване.
След като бъде извършена съответната справка, проект на писмо с
приложените копия от декларации ще предложа да бъдат изпратени
по въпросното досъдебно производство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, колега
Иванова.
Следващият докладчик по тази точка е колегата Нейкова.
Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-00-770 от 21 декември. Това е писмо-покана за провеждане на
курс във връзка с прилагането на Регламента за защита на личните
данни – курс за длъжностни лица по защита на личните данните,
който ще се проведе на 12 и 13 януари в УНСС.
Предлагам да се възложи на госпожа Манолова и госпожа
Радославова за сведение и за преценка за участие.
Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-193, 1 и 2. Това е
отговорът на английски и преводът, който е пристигнал на 2 януари
2019 г. от Европейския надзорен орган по защита на данните. Ако си
спомняте, на 14 декември ви докладвах тяхното писмо, постъпило по
електронната поща, че на 11 февруари ще се проведе изборен
семинар на Европейския надзорен орган по защита на данните на
тема „Европа гласува 2019 г. Как да разобличим и да се преборим с
онлайн манипулацията.” Тогава възложихме на администрацията да
поиска допълнителна информация, защото нямаше такава – къде ще
се проведе, при каква програма и какви участници са предвидени.
Към момента те са ни отговорили, че изпращат само проект
на програма, която можете да видите в моята папка от днес и
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уточняват, че ще се свържат в началото на януари с повече
подробности. От програмата става ясно, че семинарът ще бъде на
11 февруари, както ви казах, от 9,30 до 17,15 ч. в Брюксел. Няма
информация как стои въпросът с разходите по участие и колко души
могат да участват.
Докладвам ви го засега за сведение и в момента, в който
имаме окончателна информация как е организирано провеждането
на семинара и най-вече в частта с разходите, тогава да вземем
решение за участие или просто да ни изпращат и последваща
информация във връзка с документите, които приема в тази връзка
Европейският надзорен орган. Защото в първоначалното писмо те са
ни попитали, ако имаме желание да бъдем информирани за тяхната
дейност и да продължаваме да получаваме информация, да
отговорим по електронен път. Така че, засега за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, колега
Нейкова.
Следващият докладчик по тази точка е колегата Пенев.
Заповядайте.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00775 от 28 декември 2018 г. Това е писмо, получено по електронната
поща от Центъра за градска мобилност, към което е приложена
заповед на кмета на Столична община във връзка с временна
организация на паркирането и движението на пл. „Александър
Батенберг”. Както знаете, всички сме получили тази заповед по
мейла своевременно. Докладвам я в момента само за сведение.
Докладвам също така за сведение писмо с вх. № ЦИК-07115/2 от 3 януари 2019 г. Това е преводът на писмото. А входящият
номер на оригиналното писмо, получено по електронната поща, е с
вх. № ЦИК-07-115/1 от 2 януари 2019 г. Писмото касае
реимбурсиране на средства във връзка с участието ни с г-жа
Алексиева в конференцията за изграждане на устойчивост към кибер
заплахи в контекста на предстоящите избори за членове на
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Европейския парламент, която се състоя на 15 и 16 октомври в
Брюксел.
С това писмо са поискали да изпратим допълнително фактури
и други документи, които са необходими във връзка с
възстановяване на средствата. Своевременно е изпратен отговор на
това писмо, срокът е бил едноседмичен, като към писмото са
приложени необходимите документи с оглед извършването на
реимбурсирането. Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря.
Преминаваме към точка Разни. Колега Чаушев, заповядайте.
Точка Разни.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви дейности
по изготвянето на нашия проект за лого-логотип. В моята папка във
вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-00-701 от 4 януари 2019 г. има
текстове, с които Кристина Борисова, Кирил Златков и Антон
Петров Стайков въз основа на сключени договори с тях от
29 ноември 2018 г. представят документи за изпълнение на договора,
на който предметът беше „Изготвяне на документация за изготвяне
на въпросния лого-логотип, включително и с проекти за евентуална
брошура в различни ситуации, включително и за съответния шрифт.
Към тази преписка има и предложени пет лица за изготвянето
на конкретната задача, а именно въпросното лого въз основа на тази
документация и нашата визия, която бяхме приели в заседание
миналата година.
Предлагам да приемем работата на тези художници от СБХ и
Художествената академия, да се подпише и приемно-предавателен
протокол и съответно да се изплати сумата за всеки един от тях в
размер на уговореното в договора.
Предлагам, уважаеми колеги, да приемем работата и след
изпълнението на съответните задачи, а именно посочване на банкова
сметка и декларация да се изплатят парите на тези художници.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим нагла.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам сега въз основа на тази
документация, тя да бъде изпратена на петима участника,
художници, изявени лица в дизайна и графиката:
Милена Вълнарова, дизайнер, има награди в Южна Корея,
Япония, виден илюстратор на книги.
Следващият, до когото да бъде изпратена документацията, да
бъде доц. д-р Димитър Димитров от съответния департамент на
НБУ, също дизайнер, работи в областта на рекламата.
Предлагам също следващият, до когото да бъде изпратена
документацията, да бъде Филип Попов, художник, един от найуспешните дизайнери, има национални награди, включително и
награда в Сан Франциско.
Предлагам следващият да бъде Велина Мавродинова, също
известен художник в областта на дизайна и графиката, както и в
брандирането. Има специална фирма „Графичен дизайнер”, която е
правила сериите на „Арома”.
Следващият, за когото е предложението, е Константин
Кокаланов, художник в Художествената академия. Участник е в
редица изложби и номинации.
Предлагам към тях да бъде отправено писмо с покана за
участие с предложение за изработка на проект за лого на
Централната избирателна комисия в срок до 7 февруари с цена 800
лева. Съответно и предложение да се сключи договор с тях, ако
приемат тези условия да ни изработят проекти.
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Да бъде упоменато, че след решение на журито и съответната
оценка наградата за спечелилия ще бъде в размер на 5 хиляди лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване на направените предложения: писма до петимата
художници, които бяха изброени, и предложението за награда.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам комисия в състав от четирима
външни представители и трима колеги от Комисията. Аз предлагам
тези, които бяхме досега: госпожа Матева, госпожа Мусорлиева и аз.
Предлагам да се сключи договор за външна услуга с
външните участници с цена на заседание 100 лева. Заседанията ще
бъдат най-много две, респективно три, ако стане нещо.
Съставът на комисията е: Кристина Борисова, Кирил Златков,
Антон Стайков и Филип Бояджиев като външни участници в това
жури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Режим на
гласуване за заплащането на заседанията само на външните членове
в състава на комисията.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И договори за комисия, съответно
договори за изпълнители и за прехвърляне на интелектуална
собственост върху продуктите, които ще получим. За следващото
заседание ще ви предложа проектите на договорите вече в разгърнат
вид за съответната комисия и за изпълнителите, респективно и
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проекта за писмо до тях дали приемат тези параметри или не. Ако
приемат, приемат, ако не приемат, ще търсим резерви.
Съдържанието на договора ще бъде еднакво за всички.
И да се приеме този тип дейност, която да се свърши до
приключването на проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
благодаря ви за дейното участие в днешното заседание.
Насрочвам следващото заседание на 10 януари от 10,30 ч., за
която дата тук присъстващите са уведомени. Иначе – от страницата
на Централната избирателна комисия.
Приятен ден!
(Закрито в 13,45 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

