
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л
№ 703

  
На 22 януари  2019 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК.

Докладва: Росица Матева
2.  Доклад  относно  обществена  поръчка  за  таксиметрови 

услуги.
Докладва: Владимир Пенев

3. Доклади по писма на прокуратури.
Докладва: Катя Иванова

3а. Доклад относно криптотул.
Докладват:Йорданка Ганчева, Александър Андреев

4. Доклади по писма.
Докладват: Мария Бойкинова, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Йорданка Ганчева,
 Севинч Солакова, Камелия Нейкова,
Мария Мусорлиева

5. Разни.
Докладват: Таня Цанева, Ивилина Алексиева



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева 
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар 
Томов, Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил 
Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло  Ивков, Иванка Грозева, Йорданка 
Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова, 
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 
Румяна Сидерова и Таня Цанева.    

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, госпожа 
Мария  Мусорлиева  –  заместник-председател,  и  госпожа Севинч 
Солакова – секретар. 

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  19  членове  на  Централната  избирателна 
комисия,  имаме  необходимия  кворум,  откривам  днешното 
заседание.

Колеги, предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК с докладчик госпожа Матева.
2. Доклад  относно  обществена  поръчка за  таксиметрови 

услуги. Господин Пенев е докладчик.
3. Доклади по писма на прокуратури.  Докладчик е  госпожа 

Иванова.
4. Доклади  по  писма  с  докладчици:  госпожа Бойкинова, 

госпожа Матева,  госпожа Сидерова,  госпожа Ганчева,  госпожа 
Солакова.

5. Разни с докладчици госпожа Цанева и аз.
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Колеги,  има ли предложения за  изменение и допълнение в 
така  предложения  дневен  ред?  Първа  беше  госпожа  Нейкова, 
заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Госпожо  председател,  моля  да  ме 
включите в доклади по писма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Нейкова.

Госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  имам 

различни  доклади  заедно  с  колегата  Андреев,  които  касаят 
криптирания обмен. По ваша преценка – ако искате, отделна точка. 
Включително и оферта евентуално за сключване на договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  нека 
това да бъде точка 3а.

Господин Чаушев има въпрос. Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Каква оферта?
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колега  Чаушев,  оферта,  която 

колегата Андреев е докладвал на предходно заседание в четвъртък и 
е  приета  за  сведение  –  оферта  от  „Информационно  обслужване”, 
която беше поискана на заседанието миналата седмица във вторник 
по предложение на колегата Алексиева.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Благодаря. Но когато се казва „оферта”, 
оферти – бол, добре е и да се довършва изречението.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега Чаушев, позволих 
си така да обобщя, защото офертата във връзка с криптотула е една-
единствена.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Може  би,  но  впоследствие  може  да  са 
дошли и други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожа 
Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Уважаема  госпожо  председател, 
моля да ме включите в доклади по писма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 
госпожо Мусорлиева. Други? Не виждам.

Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен 
дневен ред.

Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Уважаеми колеги, дневния ред е приет. Преди да преминем 

към точка  първа  бих искала да  ви информирам,  че  по обективни 
причини за днешното заседание закъснява господин Пенев.

Колеги,  преминаваме  към  точка  първа  от  дневния  ред. 
Заповядайте, госпожо Матева.

Точка  1.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК.

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви искане, постъпило 
от  Общинската избирателна комисия – Мизия, с  вх. № МИ-27-5 от 
14  януари  2019  г. за  изплащане  на  възнаграждение  за  проведено 
заседание. Заседанието е проведено на 9 януари 2019 г. във връзка с 
постъпила  в  Общинската  избирателна  комисия  информация  чрез 
препис-извлечение от акт за смърт за настъпила смърт на кмета на с. 
Войводово,  община Мизия.  Комисията  се  е  събрала  на  заседание. 
Диспозитивът  малко  не  им  е  прецизен,  тъй  като  са  обявили 
предсрочно  прекратяване  на  пълномощията,  не  са  констатирали 
такова  настъпило  с  факта  на  смърт,  но  така  или  иначе  са  взели 
решение,  което  би  следвало  да  направят.  На  заседанието  са 
присъствали председател, секретар и 5 членове.
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Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  изплатим 
възнаграждение за това заседание. Имаме извършен предварителен 
контрол,  имаме счетоводна справка за  наличности по бюджета на 
ЦИК, така че ви предлагам да вземем това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Матева.

Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

РОСИЦА  МАТЕВА: Уважаеми  колеги, в  тази  връзка  и 
доколкото до следващите общи местни избори остава по-малко от 
година,  ви  предлагам  да  гласуваме  стандартното  писмо,  което 
изпращаме до Общинския съвет и до кмета на общината да бъдат 
предприети действия за назначаването на кметски наместник с копие 
до Общинската избирателна комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване.

Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги,  с  това  изчерпихме  точка  първа  от  дневния  ред. 

Преминаваме към точка втора. Давам думата на господин Пенев.
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Госпожо  председател,  може  ли  да 
отложите за малко моя доклад?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се, 
господин Пенев.

Преминаваме  към  точка  трета  –  Доклади  по  писма  на 
прокуратури. Заповядайте, госпожо Иванова.

КАТЯ  ИВАНОВА: Уважаеми  колеги, в  Централна 
избирателна  комисия  е  постъпило  писмо  с  вх.  №  НС-04-02-1  от 
17 януари 2019 г. от младши разследващ полицай Иван Иванов. По 
писа на Пето Районно управление на СДВР се води разследване по 
досъдебно  производство  ЗМ-15184/2018  г.,  прокурорска  преписка 
№ 50561 от 2018 г.

В тази връзка и за нуждите на разследването от Централната 
избирателна комисия се изисква информация и по-конкретно копие 
от  следните  документи:  стр.  507  от  списъка  на  избирателите, 
подкрепящи  регистрацията  на  коалиция от  партии  „БСП  за 
България”  за  участие  в  изборите  за  народни  представители  на 
26 март  2017  г.,  както  и  информация  относно  това  кое  лице  е 
представило списъка в ЦИК и от кой служител е бил приет същият 
списък.

След извършена проверка съм подготвила проект на писмо за 
отговор,  което е  качено в моя папка.  Моля да се запознаете  и да 
гласуваме изпращането на същото писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване това писмо.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
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Колеги,  преминаваме към  точка 3а  от дневния ред.  Давам 
думата на госпожа Ганчева и господин Андреев.

Точка 3а. Доклад относно криптотул.
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  в  папка  във  вътрешната 

мрежа  извън  всички  папки  се  намира  папка  „България  контакт 
поинт”. В нея са разположени всички преписки, които са еднотипни 
и  които  пристигат  от  декември  месец  досега  във  връзка  с 
криптирания обмен на данни. Докладвани са многократно от мен на 
заседания по реда на тяхното постъпване. След предходно заседание 
помолила  съм  госпожа  Тихолова  да  се  запознае  дали  може  да 
извлече  съдържанието  –  става  въпрос  за  качване  и  сваляне  на 
информация в CIRCA.B.C.  Вчера тя изготви един списък, който е 
разположен вътре в тази папка, който включва преписките от вх. № 
ЦИК-07-114-29  до  вх.  №  ЦИК-07-114-24  от  21  януари  2019  г. 
Докладвам ви ги обобщено отново, като включвам и тези, които са 
разпределени след последното заседание, на което съм докладвала.

Госпожа Тихолова е изготвила списък на получените писма 
за  контактна  точка,  описала  е  преписките  и  съответно  какво  се 
намира  като  информация  –  това,  което  е  могла  да  отвори  като 
файлове.  Виждате,  срещу  всяка  преписка  има  и  информацията. 
Доколкото  разбрах,  се  касае  и  за  начална  и  крайна  дата  за 
регистрация на избирателите в различните страни.

Аз ви предлагам за сведение, запознаване и съобразяване при 
бъдещи  действия  във  връзка  с  криптирания  обмен  и  въобще  във 
връзка  с  подготовката  на  предстоящите  европейски  избори  и  да 
възложим  превод  на  тези  файлове,  които  е  извлякла  госпожа 
Тихолова.

По  повод  на  това,  което  се  задава  като  въпроси  извън 
микрофон, госпожа Тихолова ми обясни, че някои от файловете се 
отварят,  има  такива  –  тя  е  написала  точно  срещу  конкретната 
преписка – които не могат да се отворят. Писала е на английски, така 
както е наименуван файлът. Припомням, че през декември месец и 
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аз, и колегата Андреев докладвахме, даже имаме изпратено писмо 
във връзка с осъвременяването на контактите по списъците, и може 
би  това,  което  госпожа  Солакова  сега  пита,  не  съм  се  запознала 
подробно  със  съдържанието  на  всеки  един  файл.  Затова  ви 
предлагам да ги дадем за превод и да ги съобразим. Така или иначе 
ни предстои да решаваме въпроса с криптирания обмен на данни и 
да го съобразим. Това е моето мнение. Това се намира в същата тази 
папка и е наименувано „Списък на получените писма”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Може 
ли само да допълня вашето предложение, госпожо Ганчева. Когато 
отворя  подпапка  „DJT  CIRCA.B.C.  документи”,  виждам  отделни 
документи,  като  във  всеки  един  документ  са  описани  например 
крайните срокове на отделната държава. 

Нека  да  възложим  на  администрацията  да  направи  една 
обобщена справка,  която да  бъде  сравнена  с  обобщената  справка, 
която  ние  получихме  по  повод  първата  среща  на  Европейската 
мрежа за  сътрудничество  по  повод предстоящите  избори и  да  ни 
бъде  преведена  на  български  език  тази  последна,  актуализирана 
версия.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз,  госпожо  председател,  съм 
съгласна, не се сетих като докладчик да предложа да обобщим и така 
да  дадем  за  превод.  Само  ще  си  позволя  да  ви  поправя,  че  ние 
първата таблица я попълнихме и получихме във връзка с участието 
ни   –  моето  и  на  колегата  Андреев  в  работна  група  „Изборни 
въпроси”, а не по повод Европейската национална изборна мрежа. 
Ние дадохме своя отговор, мисля че по доклад на колегата Андреев, 
на заседанието през декември месец,  когато аз и колегата  Матева 
бяхме на работна група „Кибер въпроси”.

(Обсъждане извън микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  За  протокола. 

Тъй  като  обсъждаме  чувствителни  данни,  ги  обсъждаме  извън 
микрофон.

Заповядайте, господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: По повдигнатата тема. Източник – ЦИК-
07-6-3  от  18 януари 2019  г.  от  европейските  структури на  имейл 
адрес. Чета: „Европейска комисия, Генерална дирекция „Правосъдие 
и потребители”. Това е във връзка с Европейската мрежа за изборно 
сътрудничество, където ходихме на 18-ти. Колегите оттам ни пишат. 
Чета:  „Освен това  бих искала да  ви информирам,  че  сме създали 
пространство  за  тази  група  (въпросната  Европейска  мрежа  за 
изборно сътрудничество) на нашия уеб сайт CIRCA.B.C. Това ще ни 
позволи да обменяме документи и информация по сигурен начин. За 
да получите достъп до пространството, ви е необходим европейски 
профил за вход.  Ще поканим всички вас,  които вече  имате такъв 
профил и насърчаваме тези, които нямат, да последват този линк, за 
да създадат такъв.”

От този текст, изпратен от Европейската комисия, Генерална 
дирекция  „Правосъдие  и  потребители”,  от  Ирена  Мозова,  какво 
разбираме? Разбираме, че не става вече въпрос само за криптотул, 
обмен на криптирани данни за  кандидати, граждани и не знам какво 
си,  а  вече  ще получаваме и  материали от  Европейската  мрежа за 
изборно  сътрудничество.  Оттук  следва  именно  това,  което 
обсъждаме в момента, офертата, там има текст „разглеждаме всички 
материали” и т.н. Вие хубаво ги разглеждате, но е интересно кога 
пристигат  при  нас.  И  дали  ние  ще  имаме  необходим  европейски 
профил за вход? Същия или не? И не става вече, уважаеми колеги, 
въпрос само за имена на граждани, а тази комисия, която така и не 
разбрахме в крайна сметка вие контактна точка ли сме или не сме, 
това  ще  уточняваме  малко  по-късно  изглежда,  но  пък  писмата 
директно се обръщат към нас като контактна точка.  Ние хем сме 
контактна  точка,  хем  не  сме,  хем  получаваме  със  закъснение 
информация за проведени срещи. Само че срещата вече е проведена, 
а ние получаваме информация впоследствие.

На 14-ти зададох същия въпрос. Тези контактни точки две в 
едно ли са? Е, вече имаме отговор: една са!
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Съжалявам,  че  прекъснах 
колегата Чаушев и реагирах така, но все пак да дам едно разяснение. 
Не е една и съща точка. CIRCA.B.C. е платформа, в която се обменя 
информация  от  Комисията  заедно  с  всички  държави  по  много 
различни въпроси, не само по изборни, включително и земеделие, 
установяване на хора, каквото искате, по всяка една от политиките. 
Защото  това  е  интернет  платформата,  в  която  всеки  един  от 
комисарите заедно с подкомисиите обменя информация с държавите 
и работните групи.

В  тази  връзка  „Правосъдие  и  изборни  въпроси”  също 
използва CIRCA.B.C., за да може да се обменя информация. Имаме 
едно  нещо,  което  е  обмен  на  информация  с  криптотула  по 
отношение  на  избиратели  и  кандидати,  а  друго  нещо,  съвсем 
различно  е  това,  което  е  обменът  на  информацията  във  връзка  с 
националната  точка  за  киберсигурност и  да  не  изреждаме  всички 
други неща. Двете неща са съвсем различни. По едното – криптотула 
– ние имаме определени задължения и трябва да изпълняваме и в 
тази връзка е и този обмен, за който колегата Ганчева докладва в 
момента,  а  по  отношение  на  другото,  там  за  момента  нямаме 
позиция,  че  ние  сме  точка  за  контакт  и  съответно  да  взимаме 
отношение по нея.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Както винаги – по определен стил. Никой 
не  говори  какво  е  CIRCA.B.C.,  платформа  или  не.  Същината  на 
проблема  е  точката  какъв  ключ  използва.  Ако  използваме  този, 
който  вече  е  наличен  в  „Информационно  обслужване”,  защо  не 
можем да отваряме тук файлове? Ясно и категорично! Ако не е, в 
такъв случай аз говорех за последващ обмен, който е по-важен, за 
Европейската мрежа за изборно сътрудничество.
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Видно от текста, който ви казах по това писмо, на всичкото 
отгоре  то  е  още  от  11  януари,  кой  знае  защо  се  бави  някъде  по 
трасето, имаме ли в крайна сметка достъп и имаме ли европейски 
профил  за  вход?  Това  е  същественото.  Останалото  са  просто 
думички.  Питам,  имаме  ли  според  писмото  от  Генералната 
дирекция, имаме ли този европейски профил за вход или нямаме? 
Или ползваме стария. Просто изчистваме ситуацията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Ако 
ние не сме контактна точка, тогава не трябва ли да изпратим този 
профил да се създаде от тези, които ще бъдат национална контактна 
точка?

Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Мисля,  че  в  тази  връзка  бяха 

дадени разяснения на срещата, която проведохме с представители на 
„Информационно  обслужване”  след  нашето  пристигане  от 
последната проведена среща през декември месец, но в тази връзка 
трябва да кажем, че ние имаме профил за обмена на криптотула на 
данните между държавите във връзка с избиратели и кандидати. И в 
този профил ние си влизаме, така както и в момента е влязъл нашият 
IT  специалист  на  основата  на  достъпа,  който  имаме,  където  е 
посочено  и  коя  е  точката  за  контакта,  къде  се  предоставя 
информацията.  Тази  информация  я  имаме.  Това  че  пише,  че  е 
отказан достъпът, е свързано с факта, че в CIRCA.B.C. в тази група, 
в която ние участваме по криптотула и обмена на информация за 
кандидати  и  избиратели  във  връзка  с  изборите  за  Европейски 
парламент, има ключове, с които информацията, която върви извън 
България, тоест между държави извън България, ние няма как да я 
отворим,  защото  тя  не  се  отнася  до  нас  и  там  не  важат  нашите 
ключове.

От тази информация,  която до момента ни е  предоставена, 
всички файлове са общодостъпни, включително и ръководството за 
криптотула и  другите.  Ние сме ги  отворили и  те  са  от  07-114-26 
надолу, всичките са качени.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Това  са  твърдения.  Имаме  ли 
доказателства,  че  тези,  които  не  са  се  отворили към момента,  са 
действително това,  което говорим. Мисля си,  кой авторитетно ще 
обясни,  имаме една  поредица  от  отворени и  неотворени файлове. 
Причината трябва да изследваме, а не дума върху дума. 

Отговорът ми е следният. Всички файлове, които са дошли, 
явно  трябва  да  бъдат  отворени.  Очевидно  някой,  по  моето 
твърдение,  не  ще  да  отваря  файлове.  Това  е  моето  твърдение. 
Очевидно не щат да ги отварят!

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 
господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Прав е колегата Чаушев, нямаме 
доказателства.  Не  може  да  имаме  доказателства,  докато  не  ги 
отворим. В момента, в който трябва да ги отворим – това беше и 
втората част на предложението на колегата Ганчева, което щяхме да 
чуем  и  което  аз  миналия  път  за  сведение  казах  –  а  именно  да 
подновим договора  с  „Информационно  обслужване”,  който  да  ни 
позволи да отворим информацията, ако такава се отнася до България 
и не е могло да бъде отворена. И второ, съответно да бъде изпълнен 
предметът  на  договора,  който  включва  и  евентуално обучение  на 
наши специалисти в тази насока.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 
госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 
Подкрепям изразеното от колегата Андреев, като считам, че ние не 
може да отваряме, поне по моите технически разбирания. Затова и 
откакто  сме  започнали  ние  да  ходим  на  работна  група  „Изборни 
въпроси” в Брюксел, на една от първите и вие присъствахте, когато 
започна тази тестова кампания и когато привлякохме и сътрудник от 
„Информационно обслужване” в лицето на господин Станев с оглед 
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това, че ние не притежаваме необходимите компетентности и знания 
тук, и бяха сключени няколко договора.

Взимам повод от  казаното  от  колегата  Андреев  да  обучим 
служители. И само ще обърна внимание, защото запознавайки се с 
офертата, която първоначално е разпределена на колегата Андреев и 
той  ви  я  е  докладвал  за  сведение  и  запознаване  и  за  следващо 
заседание, в случай че я одобрим и за пристъпване към сключване на 
договор. 

При един от договорите с „Информационно обслужване” по 
доклад на колегата Матева от 2018 г. колегата Матева предлага да се 
обучат служители от Централната  избирателна комисия и това да 
влезе в проекта на договор, по нейно предложение, всичко е прието. 
Аз се запознах с този договор, не знам защо това липсва като текст в 
самия договор, след като е подписан. Аз лично не намерих това, но 
колегата  Матева,  така  както  е  било  и  общото  разбиране,  го  е 
предложила.

Затова сега при моя доклад по офертата аз ще направя също 
предложение. Предлагам и на Комисията в случай че преценим да 
предприемем стъпки по сключване на договор по тази оферта,  да 
включим в договора също така участие на експерт, в случай че бъде 
сключен договор, на тези работни групи „Изборни въпроси”. Знаете, 
досега с нарочни договори сключваме със съответното заплащане, аз 
мисля, че ако сключим такъв договор за цялостно обслужване, това 
би следвало да бъде залегнало вътре в договора.

Може би да премина към доклада на самата оферта.
Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-08-1-1 от 17 януари 2019 г. 

Това е оферта за организиране на дейностите по тестване и реално 
провеждане  на  криптиран  обмен  на  информация  по  чл.  13  от 
Директива  93/109/ЕС.  По протокол от  17 януари 2019 г.  колегата 
Андреев  е  докладвал  тази  оферта  под  вх.  №  ЦИК-00-7-6  от 
15 януари. Това е оферта със същото съдържание, пристигнала само 
че по електронната поща. Колегата Андреев ви е предложил да се 
запознаете  и  в  следващо  заседание  вече  да  я  одобрим  и  да 
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пристъпим към сключване на договора. Към този момент е била за 
сведение и запознаване.

Колеги, аз предлагам, взимайки повод от доклада на колегата 
Андреев,  в  случай  че  одобрим  офертата  да  възложим  на 
администрацията  в  лицето  на  директора  на  дирекция 
„Администрация”  да  подготвят  юристите,  съгласувано  със 
счетоводството  и  финансовия  контрольор  становище,  проект  на 
договор. 

И  също  така  обръщам  внимание,  колеги,  че  в  офертата  е 
посочено „Гореописаните дейности могат да бъдат извършени чрез 
разширяване използване интерфейса на ГД „ГРАО” поддържан за 
целите  на  проверка  при  регистрация на  кандидати,  застъпници  и 
наблюдатели по време на избори, разработен като част от системата 
за управление на интернет страниците на ЦИК, РИК и ОИК.” Това 
мисля че е един от въпросите, които ние сме разглеждали отделно, 
мисля, че по доклад на колегата Матева, ако не се лъжа. Но няма 
значение,  това е разширяване на споразумението с ГД „ГРАО” да 
изразят становище за предприемане на действия от Комисията и в 
тази посока. 

Това  да  го  направят  с  докладна  записка,  съответно  да 
предложат и проекти на договори, в случай че са налице обосновани 
данни и факти, ние да вземем такова решение, да бъде представено 
на вниманието на Централната избирателна комисия, като съобразят 
и сроковете. Това е преписката, която докладвах и която стана повод 
да  изискаме оферта  от  „Информационно обслужване”.  Това е  във 
връзка  с  изпратеното  от  Европейската  комисия  писмо.  Това  е 
преписка с вх. № ЦИК-00-730-10 от 2018 г. С протоколно решение 
ние одобрихме тези предложения, които направи „Информационно 
обслужване” по предложение на госпожа Алексиева и съответно и 
преписката,  с  която  от  Европейската  комисия  ни  бяха  изпратени 
сроковете  за  действие  на  самата  тестова  кампания,  също  така  за 
необходимите действия във връзка с криптирания обмен на данни.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, господин Андреев.

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Отделно от това, независимо че 
повече от пет пъти е докладвано, ще помоля колегите да обърнат 
внимание  на  приложената  от  Илия  Горанов  информация.  Защото 
вътре  са  направени  определени  предложения,  които  ние 
няколкократно  докладвахме,  включително  и  за  съвместна  среща, 
която трябва да бъде проведена с оглед данните, които трябва да се 
събират. И е хубаво все пак ние да си изградим нашето становище.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Не  знам  дали  не  пропуснах  в 
доклада  си,  предлагам  в  проекта  на  договор,  който  ще  ни  бъде 
представен, да се включи и обучение на наши служители, така както 
е било направено предложение, доколкото разбирам от протокола и 
възприето от Комисията, за обучение на наши служители, в случай 
че  бъде  сключен  такъв  договор,  ведно  с  проекта  на  договор  да 
залегне  и  привличане  на  експерт  в  случай  на  необходимост  при 
участие на представители на Централната избирателна комисия на 
Работна  група  „Изборни  въпроси”  по  въпросите  за  криптиране  и 
обмен на данни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Господин Чаушев.

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Започнахме  с  предложения.  И  аз  да 
направя  две-три.  Организира  следните  действия:  проследяване 
промените на новата информация, качвана от държавите членки в 
споделеното пространство на CIRCA.B.C.  Въобще ли последяване 
или само в конкретна област проследяване? Това – едно.

Второ. Четем. Поддържане на електронна точка за контакт и 
членове на техническия екип за обслужване на криптирания обмен. 
Списък на тези имена! Да ги има.

На следващо място. За всяко проследяване по т.  5.1.  и т.н. 
дневник с графа „отварям” „не отварям”.
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Следващо предложение. В рамките на 12 часа всичко, което е 
отворено,  се  изпраща в  декриптиран  вид  на  ЦИК.  Да  си  го  имат 
предвид това в договора.

Коя  е  чувствителната  информация?  Значи  за  техническия 
екип  на  „Информационно  обслужване”  не  е  чувствителна.  Тази 
криптирана точка е за нас . И какво, те ли ще ни попълват бланките? 
Кое е чувствително и да им дадем срок на всичкото отгоре в рамките 
на  12  часа  да  ми я  връщат  на  мен,  защото  аз  ще  попълвам тези 
бланки, не те.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Чаушев.

Колеги,  може  ли  за  внимание  само  за  две  минути?  Първо 
искам да кажа, че пред мен е Договор № 12 от 13 юни 2018 г. между 
нас и „Информационно обслужване”, въз основа на който в права и 
задължения на възложителя е чрез свои служители да получи достъп 
до виртуалната среда за работа с криптографския инструмент, а в 
правата  и  задълженията  на  изпълнителя  е  да  извърши  обучение. 
Тоест това, за което говорихме, не е включено в първия договор, но 
във втория и последващите е съобразно решението на Централната 
избирателна комисия. Считам, че решенията на ЦИК се изпълняват.

На  второ  място,  колеги,  когато  говорим  за  CIRCA.B.C., 
трябва  да  имаме наистина  яснотата,  че  тя  се  използва  веднъж по 
криптотула,  втори път –  по Европейската  мрежа за  предстоящите 
избори.  Тук  обръщам внимание,  че  наистина  този  профил,  който 
трябва  да  се  създаде  на  държавата,  и  тази  парола  не  е  в 
компетентността на Централната избирателна комисия и трябва да 
се препрати на съответния орган.

Що се касае  до онова,  което е  в  нашата компетентност по 
отношение на криптотула, аз наистина пледирам за бързо сключване 
на договор с оглед сроковете за тестовата кампания, но, колеги, този 
договор  наистина  трябва  да  бъде  много  добре  обмислен  и  този 
договор трябва да включва пълен достъп на информация от страна 
на Централната избирателна комисия, своевременно докладване на 
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цялата  постъпила  информация  във  формат,  в  който  Централната 
избирателна  комисия  може  да  се  запознае  с  нея  и  да  вземе 
информирано решение.

Може  би  това  са  указанията  към  нашата  администрация, 
която за следващо заседание би следвало да подготви договор така 
че да защити интересите на ЦИК.

Това беше моето изказване.
Заповядайте, господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Моето  предложение  с  оглед  и 

предложенията, които направи колегата Чаушев, които аз подкрепям 
и  мисля,  че  те  също  така  трябва  да  бъдат  включени,  нека 
администрацията  при  изготвянето  на  договора  да  вземе  предвид 
протокола от обсъжданията, които са направени, за да може да бъде 
включено в предмета на договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз също подкрепям изразеното от 
колегата Чаушев и това, което допълнихте, госпожо председател, и 
предлагам да го приемем с протоколно решение. Още за следващото 
заседание наистина администрацията да ни предложи, за да можем 
ние да вземем информирано решение за сключване на договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, по този повод други изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване така постъпилите предложения.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  
Ганчева,  Камелия Нейкова,  Катя Иванова,  Кристина Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Нека  да  направим  едно 
уточнение. CIRCA.B.C. е платформа за обмен на информация между 
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институциите на Европейския съюз и държавите членки. В него има 
различни профила. Профилът, който ние използваме, не е профилът, 
който  се  използва  от  мрежите  за  контакт  във  връзка  с 
киберсигурността. Правя това уточнение, за да може да бъде ясно на 
всички колеги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Ще  си  позволя  и  аз  да  изкажа 
мнение. Аз лично считам, че когато се обсъжда криптираният обмен 
на  данни,  не  бива  да  се  смесва  с  другия  въпрос,  който  касае 
европейските национални изборни мрежи. Считам, че общоизвестно 
е, ние, България като членка на Европейския съюз, че информацията, 
която се обменя, както и колегата Андреев каза, между държавите 
членки  и  информацията  в  Европейската  комисия,  става  в 
специалното пространство CIRCA.B.C. Мисля, че това многократно 
е обяснявано на срещи, които са провеждани по различни поводи. И 
аз  приемам  току-що  приетото  решение като  решение само  по 
въпросите за криптирания обмен и считам, госпожо председател, че 
не би  следвало да смесваме въпросите и да обсъждаме паралелно 
двата  въпроса в едно.  Мисля,  че  трябва да  си решим проблема с 
криптирания обмен, а другия въпрос да разглеждаме отделно, както 
сме правили досега.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Разбира  се. 
Колеги, постигнахме необходимото уточнение, което беше важно за 
Централната избирателна комисия.

Моля, продължете, госпожо Ганчева, с другите си доклади по 
таи точка.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги,  в  предходно  заседание 
миналата седмица във вторник ви докладвах вх. № ЦИК-07-10-4 от 
15  януари  2019 г.  Това е  отново  по повод проведената  среща на 
Работна  група  „Изборни  въпроси”,  разпределено  на  мен  и  на 
колегата Андреев. Сега е пристигнал преводът с вх. № ЦИК-07-10-6 
от  22  януари  2019  г.То  съдържа  протокол  от  експертна  група 
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„Изборни  въпроси”,  как  е  преминала  срещата  и  ни  се  дава 
възможност – знаете, винаги след всяка среща ни изпращат такива 
протоколи – ако нещо не сме съгласни, да кажем.

Аз  прегледах  протокола  и  считам,  че  той  вярно  отразява 
информацията, така както беше представена във връзка с моя доклад 
и  доклада  на  колегата  Андреев  след  завръщането  ни  от  Работна 
група  „Изборни  въпроси”,  включително  и  доклада  на  експерта, 
който ни подпомогна.

Тук има посочен един линк, в който се казва: „Обединил съм 
и коментарите и предложенията, които получихме по отношение на 
многоезичния  формуляр,  който  може да  откриете  в  CIRCA.B.C.”. 
Възложих  на  госпожа  Тихолова  да  извлече  информацията  и 
съгласувано с председателя беше представен и за превод.

Колеги, всъщност това са многоезичните формуляри, които 
ние  още  през  2017  г.  по  повод  моето  участие  и  на  госпожа 
председателката  взехме  с  протоколно  решение  и  изразихме 
становище  на  Работна  група  „Изборни  въпроси”  в  рамките  на 
официалната позиция на Централната избирателна комисия. Сега в 
хода  на  работата  се  сочи,  че  се  е  постарал  господин  Хари 
Панагопулос  да  се  придържа  възможно  най-много  към 
формулировката на директивата. Това означава, че формулировката 
не съответства напълно на информацията, подадена от вас – сочи. 
Във всички случаи ще оставя тази версия в CIRCA.B.C. за коментар 
от  ваша  страна  до  края  на  работния  ден  на  22-ри,  когато  ще  се 
постарая да организирам превода, ако е възможно.

Колеги, моля да се запознаете и в случай че ще изразяваме 
други становища, да го направим.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Чаушев.

Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Протоколът  действително  е  много 

съдържателен и той е изпратен от Генерална дирекция „Правосъдие 
и потребители” за проведената среща на 14-ти. Но вижте какво пише 
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тук:  държавите  членки  трябва  да  идентифицират  своето  звено  за 
контакт именно за срещата,  която е на 21-ви. Болният ни въпрос, 
всичките  ни проблеми идват  тъкмо от  тази  формулировка.  Кой в 
крайна  сметка  е  контактът,  кое  е  звеното  по  отношение  на 
въпросната европейска комисия по изборно сътрудничество? 

Няколко пъти съм задавал тези въпроси и пак ще ги задам. 
Първо,  кои  са  елементите  на  това  звено?  Кой  в  крайна  сметка  е 
контактната точка за обмен на това национално звено? Трето, при 
какъв мандат действа това звено?

Това  е  още от  14-ти.  В  дневния  ред,  уважаеми колеги,  на 
срещата  на  21-ви,  тоест  вчера,  има  специална  точка  именно  тази 
Европейска  мрежа  за  сътрудничество  приема  мандат  за  работа. 
Трябва  да  видим  този  мандат  къде  е,  как  е,  при  какви  условия 
действат  националните  звена.  Без  този  мандат,  без  да 
идентифицираме  в  крайна  сметка  този  проблем,  ей  така  ще  си 
говорим само за твърдения.

Толкова по това – да обърна само внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Кой иска думата, 

колеги? Заповядайте, уважаема госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз поставям въпроса, който 

е свързан отново с криптирания обмен и с това, което е по писмото, 
което докладвах, вх. № ЦИК-07-10-5 от 17 януари 2019 г., а именно с 
оглед  на  представените  отново  и  разискваните  в  Централната 
избирателна  комисия декларации,  за  които аз  и колегата  Андреев 
докладвахме,  че  сме  задали  въпроса  дали  са  задължителни  за 
използвани и ни беше отговорено,  че не са задължителни.  Така е 
отразено и в протокола от срещата, който ни е изпратен. Имаме срок 
до  22-ри  да  изразим,  в  случай  че  имаме  някакви  коментари. 
Предлагам,  ако  имаме  коментари,  да  ги  изразим,  ако  не  –  да  не 
взимаме отношение и да приемем протокола за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Сидерова.
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РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Въпреки  направените  от  нас 
предложения  последния  път  да  се  включи  информацията  за 
постоянен  адрес,  те  не  са  отразени.  Ние  сме  установили  от 
контактите  си,  че  по  дата  на  раждане,  макар  и  по-трудно  ще  ги 
установяваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева.
РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря,  госпожо  председател. 

Колеги,  във  връзка  с  тези  разисквания  и  с  констатираното 
обстоятелство, че въпреки предложенията на нашите представители 
при обсъжданията на място, когато са били командировани, както и 
писмени  такива  направени,  в  този  формуляр  не  са  включени 
идентифициращите белези, които ние сме посочили. В тази връзка 
ви предлагам отново да напишем писмо с молба да бъдат отразени и 
да бъде променен формулярът, така че да отговаря на изискванията и 
на другите държави членки, освен на тези, които са го изготвили, 
тъй като колегата Андреев току-що каза, че това предложение е било 
подкрепено  и  от  Испания  и  от  Хърватска.  Но  дори  и  само  от 
България  да  е,  би  следвало  да  бъдат  включени  всички  белези  на 
идентифициращия адрес, ЕГН и т.н., които са важни за съответната 
държава, за да може да дава адекватна информация.

Така  че  ви  предлагам  да  гласуваме  писмено  да  изпратим 
отново искане да бъде променен формулярът по начина, по който 
сме поискали при командировката на колегите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги? Не виждам становища по този въпрос.

Подлагам на гласуване.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  
Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  
Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов, Таня Цанева).
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Благодаря.
Колеги,  връщаме  на  точка  втора.  Заповядайте, господин 

Пенев.

Точка  2.  Доклад  относно  обществена  поръчка за 
таксиметрови услуги.

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ: Колеги,  вчера  в  17,30  ч.  е  изтекъл 
срокът за подаване на оферти за участие в процедурата за възлагане 
на  обществена поръчка чрез събиране на  оферти с обява-покана до 
определени лица с предмет таксиметрови услуги.

Във  вчерашния  ден  и  в  рамките  на  срока,  който  е  бил 
предоставен,  в  11,03 ч.  с  вх.  № ЦИК-06-2 от 21 януари  2019 г. е 
постъпила оферта от „Окей супер транс” АД. Съгласно разпоредбата 
на  чл.  188,  ал.  2  от  Закона  за  обществените  поръчки,  когато  е 
постъпила само една оферта в дадения срок, той се удължава най-
малко с три дни.

В тази връзка, колеги, предлагам да одобрим публикуване на 
съобщение,  с  което  удължаваме  крайния  срок  за  подаване  на 
офертите  за  възлагане  на  тази  поръчка  до  17,30  ч.  на  28  януари 
2019 г., следващия понеделник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Владимир Пенев,  Георги  Баханов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря.
Колеги,  преминаваме към  точка четвърта  от дневния ред. 

Първи докладчик е госпожа Бойкинова. Заповядайте.

Точка 4. Доклади по писма.
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МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  от 
Специализирана  прокуратура,  Следствен  отдел.  Качен  е  във 
вътрешната  мрежа  в  моя  папка.  С  това  писмо  Специализирана 
прокуратура ни уведомява, че във връзка с досъдебно производство, 
образувана  по  описа  на  Следствен  отдел  към  Специализирана 
прокуратура  и  на  основание  чл.  159  от  НПК  ни  молят  да  им 
изпратим наличната  при нас  информация във връзка  с  81  акта  за 
установяване  на  административни  нарушения,  издадени  от 
председателя  на  Централната  избирателна  комисия  в  изборите  за 
Народно събрание и президент и вицепрезидент.

Сега ви докладвам писмото за сведение. Естествено ще бъдат 
комплектувани  всички  административнонаказателни  преписки, 
които се съхраняват в Централната избирателна комисия във връзка 
с тези актове. Преписките включват копие от сигнала, решението на 
Централната избирателна комисия, акта, връчването, включително и 
отговорите на областните управители. Ще изпратим преписките така 
както се съхраняват при нас в цялост. На следващото заседание ще 
ви докладвам отговор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 
постъпило писмо в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-
07-198/13 от 21 януари 2019 г. и постъпилия превод с вх. № ЦИК-07-
198/14  от  22  януари.  Намират  се  във  вътрешната  мрежа  в  моята 
папка. Това е във връзка със Седмото заседание на Изпълнителното 
бюро на A-WEB, което ще бъде проведено в България. Изпраща се 
от Главния изборен комисар на Бангладеш. Те ще присъстват на това 
заседание,  но  тъй  като  ще  бъдат  в  Индия  в  периода  от  23  до 
26 януари, оттам ще подават искане за визи и молят за съдействие от 
Централната избирателна комисия на България и от Секретариата на 
A-WEB във връзка с оформяне на покана, която да бъде представена 
в нашето посолство за издаване на виза.

Докладвам ви го за сведение.
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В  тази  връзка  припомням,  че  в  предходно  заседание  ви 
докладвах  без  превод  отново  изпратена  във  връзка  със  Седмото 
заседание  информация  за  това,  че  Секретариатът  е  изискал  от 
участниците  да  изпратят  информация  до  18  януари  кой  ще 
присъства. Сега е постъпил преводът на това писмо с вх. № ЦИК-07-
198/12 от 16 януари.

Докладвам ви го за сведение. Всички преписки са качени във 
вътрешната мрежа в папка с моите инициали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Може 
ли госпожа Мусорлиева да направи доклад, свързан със събитието 
A-WEB? Заповядайте, госпожо Мусорлиева, за свързан доклад.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, във връзка с това 
ви моля да одобрим една докладна записка с вх. № ЦИК-09-15 от 
21 януари  2019  г.  (намира  се  във  вътрешната  мрежа),  с  която 
директорът на дирекция „Администрация” ни предлага следното.

Тъй като на  20 декември 2018 г.  Централната  избирателна 
комисия  е  взела  протоколно  решение  да  бъде  домакин  на 
заседанието  на  Изпълнителното  бюро  на  A-WEB,  което  ще  се 
проведе на 21 февруари, и точно с оглед на това, че всички искат 
информация  за  визи  и  най-разнообразна  информация  от  най-
различни  държави,  което  фактически  като  цяло  припокрива  една 
дейност  на  няколко  министерства,  и  госпожа  Цветомира  Жекова 
сама не е в състояние да извърши това, предлагаме отново да вземем 
фирмата „Меркурий 97” за подпомагане и обезпечаване на горните 
дейности,  която  е  позната  на  ЦИК  във  връзка  с  посрещането  на 
АСЕЕЕО.

Чета  последното  изречение:  „В  случай  че  Комисията  доби 
направеното предложение, моля да се определи такса обслужване, 
която ЦИК да предложи на фирмата за обезпечаване на събитието 
еднократно между 2000 и 3000 лева.”

Всички тези дейности са свързани с индивидуални писма до 
участниците за издаване на визи, изготвяне на график на пристигане 
и изпращане в съответствие с билетите, обезпечаване индивидуален 
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трансфер,  договаряне  на  детайли  относно  хотел,  резервиране  на 
стаи,  хранене,  техническо  обезпечаване,  баджове,  материали, 
озвучаване,  табели, знамена, симултанен превод.  Това не може да 
бъде извършено от един-единствен човек.

Затова ви моля, уважаема госпожо председател, да подложим 
на гласуване това предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Господин Цачев, заповядайте.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, нека да си дадат офертата, а ние да 
кажем какво искаме. Какво значи това между 2000 и 3000 лева? И да 
кажем  точно:  кога,  къде,  за  какво  става  дума.  Преди  седмица 
спорихме  за  езиците.  Тук  искаме  на  четири  езика  превод,  а 
гласувахме само за английски. Въобще нещо не ми се връзва с това, 
което е написано.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Абсолютно  съгласна  съм  с 
господин Цачев, само ще уточня. Аз също мислех, че ще се наложи 
само английски превод, но това беше казано неформално в зала, а 
случайно  присъствах  на  едни  разговори  с  Цветомира  Жекова,  в 
които те помолиха за тези неща, които са включени в докладната. 

Затова,  прав  е  господин Цачев,  аз  се  съгласявам с  това  да 
запитаме фирмата какво би й струвало това с точните дейности и 
след това да го върнем за доклад. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожа Бойкинова.

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Уважаеми  колеги,  аз  искам  да 
попитам все пак ние имаме ли някакъв проектобюджет във връзка с 
организирането  на  това  събитие?  В  какъв  бюджет  ние  ще  се 
вместим? Защото на по-предходно заседание, доколкото си спомням, 
колегата Матева докладва,  че Цветомира Жекова ще ни предложи 
три  оферти  от  хотели  и  ние  да  преценим  къде  ще  бъде 
настаняването. Вместо това аз виждам докладна от госпожа Жекова, 
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тя  я  е  изготвила,  ние  да  наемем  фирма.  Тоест  фирма  да  свърши 
всичко това, което би трябвало ние да свършим. Ние за да поискаме 
оферта от „Меркурий”, би трябвало да имаме някакъв бюджет, тоест 
някакъв мандат, тя трябва да се вмести в някакви цени, за да може да 
ни даде оферта дали тя ще се включи в този бюджет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Абсолютно  се  съгласявам  и  с 
госпожа  Бойкинова.  Доколкото  знам,  вчера  са  взети  оферти  от 
хотели, които подлежат на поднасяне на Централната избирателна 
комисия, но аз докладвах докладната с оглед на това, че се включват 
много,  много  други  дейности,  основно  с  визите  и  с  липсата 
фактически на време, което е в рамките на един месец. Най-важният 
въпрос за хората са визите.

Ще бъдат поднесени на Комисията събраните оферти в срок, 
в който кажете, госпожо председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  В  най-кратък 
срок.

Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  не  знам  кога  сме 

коментирали  дали  ние  поемаме  разноските  и  за  индивидуалния 
трансфер,  защото  това  се  оказва,  че  е  едно  перо,  за  което  сега 
научаваме. Както и културна програма. Аз съм изчела протоколите, 
докладът единствено е за три оферти за хотел.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожа Матева.

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колега  Бойкинова,  когато  взехме 
решение  да  бъдем  домакин  на  това  Седмо  заседание  на 
Изпълнителното бюро, ние гласувахме, че ще поемем разходите за 
нощувки.  В  офертите  от  хотелите  се  съдържа  и  посрещането  на 
гостите от летището. Защото е нормално, когато поемаш нощувката 
на някого, да поемеш и трансфера, това влиза и в цената на хотела.
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Ние говорихме с Цветомира Жекова, че можем да поискаме 
оферта, включително и от „Меркурий” за посрещане и трансфер от 
летището,  за  да  видим  кое  ни  е  по-изгодно  –  дали  хотелът  да 
организира тази дейност или отделно тази фирма да я организира, за 
да намалим разходите, които са необходими. Но там също ще бъде 
необходимо да се наемат едни хора, които да стоят с табелите на 
летището,  за  да посрещат гостите  и да ги карат в  хотела.  Аз не 
мисля, че това е по силите на Цветомира Жекова само и единствено 
и не мисля,  че пък членове на ЦИК трябва да го направят,  както 
стана ясно. Така че трябва да има хора, които да извършват и тази 
дейност. 

Освен  писмата,  които  ще  се  изготвят  поименно  за  всеки 
присъстващ, за да се снабдят с визи, при самото заседание също би 
следвало да има помощен персонал повече от един, освен Цветомира 
Жекова,  който  да  подпомага  организацията  на  работа  на 
заседанието.  Независимо  от  това,  че  все  пак  присъстващите  ще 
бъдат  по-малко от 30,  защото аз лично мисля,  че от Централната 
избирателна комисия на Република България госпожа Алексиева е 
излъчена  като  член  и  представляващ  Комисията  да  е  участник  в 
Седмото заседание и не смятам,  че би следвало да присъстват  на 
заседанието  повече  хора,  най-много  заместник-председател  и 
евентуално секретар

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Имаме ли още коментари? Заповядайте, госпожо Бойкинова.

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, аз съм съгласна, че трябва да 
се представим добре и да бъдем добри домакини, но не съм съгласна 
ние да нямаме бюджет и да не знаем това мероприятие колко пари 
ще ни струва. Защото и съгласно правилата СФУК и закона искаше 
да ни каже какво означава добро финансово управление. Нещата са 
много простички – с едни пари ние трябва да постигнем едни цели. 
Тези пари трябва да ги знаем предварително. Защото организацията 
на това събитие може да струва и сто хиляди, може и петдесет, може 
и двадесет, то може да се направи и с десет, нали? И ние трябва да 
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знаем  в  какъв  бюджет  сме.  Съгласно  този  бюджет  ние  може  да 
решим дали може да си позволим фирма кетъринг да ни подпомогне 
или трябва сами да си го организираме. Ако не можем, естествено 
ще предприемем услугите на такава фирма, но преди това ние трябва 
да имаме бюджет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  И 
госпожа Мусорлиева.

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Както казах, абсолютно се съгласих 
с това, което веднъж каза госпожа Бойкинова и повтори три пъти. 
Мисля, че тук всички се разбираме на български език. Това, което аз 
поднесох като докладна, са редица дейности, които следва да бъдат 
извършени.  А  се  съгласихме  с  нейното  изказване.  Благодаря. 
Надявам се, че няма да го чуем за пети пореден път.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  бюджетът  трябва  да  бъде  внесен  за  следващото 

заседание.  Офертите  за  хотелите  също.  Днес  да  гласуваме  да 
поискаме оферта от „Меркурий 97”. Дали ще я одобрим или не, това 
е наше решение.

Подлагам на гласуване предложението по докладната записка 
– изискване на оферта.

Гласували 23 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев,  Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,  
Ивилина  Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя 
Иванова,   Мария Мусорлиева,  Метин Сюлейман,  Росица Матева,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,  
Таня  Цанева);  против  –  6 (Георги  Баханов,  Емануил  Христов,  
Ивайло  Ивков,  Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  
Райков).

Госпожо  Матева,  имате  ли  други  преписки?  Моля, 
продължете.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги,  докладвам  ви  информация  с  вх.  №  ЦИК-09-13  от 

16 януари 2019 г.  от  юрисконсулт Радославова  и  от  експерт ИКТ 
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Тихолова във връзка с извършвани справки в регистъра Национална 
база  данни  „Население”.  Те  ни  информират,  че  в  периода 
15 декември 2018 г. до 15 януари 2019 г. няма постъпили искания и 
протоколни  решения  на  ЦИК  за  извършване  на  справки  в  този 
регистър. Докладвам ви го за сведение.

Докладвам  ви  постъпило  писмо  с  вх.  №  ЦИК-00-183  от 
21 януари 2019 г.  от Министерството  на регионалното развитие и 
благоустройството,  Главна  дирекция  „Гражданска  регистрация и 
административно обслужване” от господин Иван Гетов, с което ни 
информират, че във връзка с политиките за сигурност в ГД „ГРАО” 
от 12 февруари 2019 г. влизат в сила нови правила за създаване на 
парола за достъп до регистъра на База данни „Население”, съгласно 
която  всеки  потребител,  на  който  е  предоставен  достъпът,  ще 
създава  сам  паролата  си  за  достъп  при  спазване  на  определени 
правила  при  формирането  й.  Служителите  на  Централната 
избирателна  комисия,  които  ползват  достъпа,  както  преди  малко 
докладвах,  това са юрисконсулт Радославова и ИКТ Тихолова,  би 
следвало да се свържат със служител на ГД „ГРАО”. Посочени са 
имейл  адрес,  телефон  и  името  на  служителя,  за  да  може  да  се 
информират  как  ще  става  достъпът  до  Национална  база  данни 
„Население” от 12 февруари 2019 г. нататък.

Докладвам  ви  го  за  сведение.  Ще  предоставя  копие  от 
писмото на двамата служители, за да осъществят връзката и да имат 
информация как да се свързват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Прощавайте,  че 
ви  прекъсвам.  Упълномощавам  госпожа  Солакова  да  води.  Моля, 
продължете.

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. В тази връзка и във връзка с 
докладваното от колегата Ганчева преди малко по повод на достъпа 
до CIRCA.B.C. ви припомням, че миналата година лятото правихме 
среща в Централната избирателна комисия с представители на ГД 
„ГРАО”  и  на  „Информационно  обслужване”,  както  каза  колегата 
Ганчева,  във  връзка  с  разширяване  достъпа  на  Централната 
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избирателна комисия чрез служителите й в ЦИК и чрез евентуално 
при  сключване  на  договор  с  „Информационно  обслужване”  през 
„Информационно  обслужване”  във  връзка  с  обмена  на  данни  за 
предстоящите  избори  за  Европейски  парламент.  Тогава  беше 
възложено  на  юрисконсулт  Желязков  да  съгласува  с 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ГД 
„ГРАО”,  и  с  „Информационно  обслужване”  промяна  на 
споразумението,  което  имаме  за  този  достъп.  Но  припомням,  че 
„Информационно  обслужване”  като  технически  изисквания 
трябваше да представят информация, която вече е изпратена в ЦИК 
(стана ясно на последната среща, която имахме) и ще ви моля да 
преценим  дали  в  момента  да  гласуваме  или  просто  да  изискаме 
информация  от  колегата  Желязков  какво  се  случва  с  това 
споразумение, с подготовката на проекта на това споразумение. Ако 
трябва, отново да поискаме среща с представители на ГД „ГРАО”, 
тъй като минаха повече от шест месеца и няма информация.  Ако 
прецените, да изискам и да ви информирам за следващото заседание 
какво се случва, за да преценим как да действаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря,  колега 
Матева. Както и при предходното ви предложение, справка, обратна 
информация на Централната избирателна комисия за реда за достъп 
до Национална база данни „Население”.

Следващият  докладчик по тази  точка  е  колегата  Сидерова. 
Заповядайте.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  докладвам  ви,  че  дойде 
преводът  на  материала,  изготвен  от  Европейския  икономически  и 
социален комитет във връзка със служба „Заетост, социални въпроси 
и гражданство” по повод гласуването на гражданите с увреждания 
по време на изборите. Това е обобщаване на практиката на всички 
европейски  страни.  На  следващото  заседание  ще  ви  предложа 
становището  си,  за  да  изпратим  отговор  дали  имаме  някакви 
възражения  по  този  доклад.  Знаете,  предния  път  ви  докладвах 
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писмото  на  Европейския  икономически  и  социален  комитет. 
Входящият номер е вх. № ЕП-23-1/2 от 22 януари 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 
ЦИК- 07-47-1 от 17 януари 2019 г. ведно с превод вх. № ЦИК-07-47-
2  от  21  януари  2019  г.  Това  е  резюме  на  събитие 
„Междуведомствено  сътрудничество  за  киберсигурност  на 
изборите”,  като  писмото  е  от  Сам  ван  дер  Стаак  и  Питър  Улф. 
Благодарят ни за участието в кръглата маса на Интернешънъл IDEA 
на тема „Междуведомствено сътрудничество за киберсигурност на 
изборите”  на 27 и 28 ноември в Хага.  Идеите и опитът,  които са 
споделени – сочи се – значително са допринесли към дискусията и са 
уверени, че кръглата маса е била добра основа за още разговори и 
по-широко сътрудничество по въпроси с киберсигурността. Сочи се 
и линк, на който може да се намерят всички презентации, списъкът с 
участниците и снимките. Очакват с нетърпение да се видим скоро за 
нашата  бъдеща  дейност  по  тази  тема,  както  и  предстоящата 
публикация „Междуведомствено сътрудничество за киберсигурност 
на изборите”.

Колеги,  моето предложение е  за  сведение.  Колегите,  които 
участваха  в  този  форум,  госпожа  Цанева,  госпожа  Стефанова, 
господин Сюлейман, ако имат искат да вземат някакво отношение. 
Моето предложение е за сведение и с оглед посочения линк, където 
са  налични  всички  презентации,  може  би  да  възложим  на 
администрацията  да  свали  презентациите  за  запознаване  от 
Централната избирателна комисия. Ако не са предоставени вече от 
колегите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Стефанова.

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз само да напомня, че декември 
месец  отново  получихме  писмо  от  IDEA,  там  бяха  публикувани 
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презентациите  и  са  качени  във  вътрешната  мрежа,  папка  „ЦИК 
2019 г., презентации”.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, колега Стефанова, аз не 
съм запозната. Извинявам се.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Моля, 
продължете.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Докладвам  вх.  №  ЦИК-07-7  от 
18 януари 2019 г.  ведно с превод вх.  № ЦИК-07-7/1 от 22 януари 
2019 г. Това е писмо от Секретариата на Асоциацията на световните 
изборни  органи.  Изпращат  ни  се  поздрави.  През  2019  г.  A-WEB 
планира да проведе общо три програми за изграждане на капацитета 
за  управление  на  изборите,  затова  молят  организациите  членки, 
които желаят да участват в програмата,  да попълнят приложената 
предварителна  заявка  и  да  я  изпратят  в  срок  до  7  февруари. 
Приложено изпращат официално писмо на Генералния директор на 
A-WEB  господин  Даел  Ким.  За  повече  информация  относно 
програмата се сочи да се погледне общият преглед на програмите за 
изграждане на капацитет през 2019 г.

Освен  това,  за  да  може  да  се  предоставят  на  участниците 
възможности  за  запознаване  с  нагледен  опит  и  натрупани 
практически познания от свои колеги, работещи в тази област, A-
WEB  желаят  да  препоръчате  опитен  и  знаещ  отговорник  за 
управление  на  изборите  от  организациите  членки  като  гостуващ 
лектор в програмите за изграждане капацитета през тази година. И 
се моли да се попълни приложението Препоръка за официални лица 
като гостуващи лектори.

Приложено е  самото писмо.  Приложена е  и  предварителна 
заявка за Програма за изграждане на капацитета за управление на 
изборите. Посочени са три програми. Първа програма „Изграждане 
капацитет  за  управление  на  изборите”,  която  ще  се  проведе  в 
периода март-април в Корея, следващата програма е „Финансиране 
на политически партии и прозрачност” и „Избори и медии”, както и 
кратко ръководство.  Информация за  програмите за  изграждане на 
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капацитет  на  управление  на  изборите,  информация  за  самите 
програми.

Колеги,  моето  предложение  е  сега  да  се  запознаете  и  на 
следващо заседание  с  оглед и срока 7 февруари да  го  разгледаме 
отново,  като  помислим  по  въпросите  дали  можем  да  предложим 
някой лектор и дали ще заявим интерес за участие в тези програми, 
така както са посочени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. Моля 
да продължите, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще си позволя да върна на 
предходна  точка,  тъй  като  ние  с  протоколно  решение  одобрихме 
писмо по предложение на колегата Матева по повод многоезичните 
формуляри. Искам да погледнете текста на това писмо, постарах се 
да го изпиша така както беше докладвано, съгласувах и с колегата 
Андреев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние вече няколко пъти в официални 
писма  и  отговори,  когато  говорихме  за  съдържанието  на  тези 
декларации, обяснявахме какво представлява единният граждански 
номер.  Сега  нека  само  да  се  изпише  „единен  граждански  номер 
(ЕГН)”,  без да се обяснява какво е.  Колко пъти ще ги обучаваме, 
дано си прочетат писмата веднъж поне.

РУМЕН  ЦАЧЕВ:  Ние  отговаряме  на  конкретно  писмо  по 
конкретно  питане.  Не  знам  каква  е  връзката  с  предходните.  Аз 
нямам спомен десет пъти да сме обяснявали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 
разговора, който проведохте.

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз  подкрепям  колегата  Цачев  да 

стане  ясно  от  самото  писмо  какво  предложение  правим.  Като  го 
молим да приеме, означава ли, че преценката е единствено и само 
негова  или ние предлагаме  той да  включи или да  се  включи във 
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формуляра на декларация или както и да се нарича този документ, 
данни относно ЕГН и постоянен адрес на лицата. И може би трябва 
да уточним, че става въпрос за български граждани.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Аз  като  докладчик  благодаря  за 
коментарите,  лично съм съгласна,  като моля да изчистим текста с 
оглед  направените  коментари.  Затова  се  постарах  да  нахвърлям 
схематично текст, който да върнем на обсъждане.

В  адресата  ще  бъде  допълнено  „До  господин  Хари 
Панагопулос,  Европейската  комисия,  Генерална  дирекция 
„Правосъдие  и  потребители”,  отдел  D  3  „Права,  свързани  с 
гражданството на Съюза и свободно движение”.

Доколкото разбирам, госпожа Солакова имаше коментар по 
отношение на това да не молим, а да бъдем категорични. Да, добре, 
„предлагаме да се включи”.

Ще се опитам да го изчета:
„Във  връзка  с  ваше  писмо  предлагаме  да  се  включи  в 

представените  многоезични  формуляри  на  декларациите  с  цел 
улеснение на обмена единен граждански номер.”

Доколкото  си  спомням,  госпожа  Алексиева  направи  в 
оперативен порядък предложение, „в случай че е приложимо”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  аз  също 
подкрепям  предложението  на  госпожа  Солакова  за  българските 
граждани.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Добре,  това  го  изчистваме. 
„Предлагаме да се включи в представените многоезични формуляри 
на декларациите за улеснение на обмена единен граждански номер и 
постоянен адрес на българските граждани.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  други? 
Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  доколкото  аз  се 
сещам  и  имам  спомен  от  участия  на  ЦИК  и  представители  на 
Комисията в такива европейски или международни форуми, рядко 
получаваме протоколи. Аз лично не съм убедена, че това е практика, 
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но  определено  съм  убедена,  че  е  практика,  която  аз  лично  бих 
поощрила.  Специално  в  случая  съм  удовлетворена  от  изпратения 
протокол от проведената среща на 14 декември в Брюксел, на която 
среща са участвали и представители от българска страна. 

Не съм убедена, но предлагам на вашето внимание в такива 
случаи да благодарим и да поощряваме изготвянето на протоколи от 
такива мероприятия и изпращането им на страните и органите, които 
са взели участие в тези форуми.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложеното  писмо  с 

направените корекции и допълнения в зала.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,  
Румен Цачев, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов,  
Таня Цанева).

Благодаря.  Давам  думата  на  госпожа  Нейкова  за  нейния 
доклад. Заповядайте.

КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Благодаря.  Колеги,  докладвам  ви 
писмо с вх. № НС-06-3 от 18 януари 2019 г., получено от кмета на 
община Русе, с което ни изпраща заповед № РД-01-117 от 11 януари 
2019  г.  и  протокол  от  16  януари  за  отваряне  на  запечатано 
помещение в изпълнение на наше Решение № 5107-НС от 19 юли 
2018 г. Докладвам ви го за сведение.

С вх. № ЦИК- 07-193-2 от 17 януари (предполагам, че е в моя 
папка  от  тази  дата)  сме  получили  информация  по  повод 
предстоящия семинар на 11 февруари в Брюксел на тема, свързана 
със  защита  на  личните  данни –  Изборен  семинар на  европейския 
надзорен  орган  за  защита  на  данните.  Преписката  е  с  начало  от 
11 декември 2018 г.,  когато получихме първото писмо, в което ни 
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беше  отправен  въпрос  дали  имаме  желание  да  участваме  в  този 
семинар или дали желаем да продължим да бъдем информирани.

С писмото, което е получено на 17 януари, само ни посочват 
линка, на който може да се извърши регистрация. Аз се запознах с 
програмата,  която  е  публикувана  там,  и  общо  взето  е  по-скоро 
теоретичен  семинар.  Лекторите са  преподаватели от  най-различни 
университети. Няма информация дали други органи за управление 
на избори ще участват. Проведох и разговор с главния секретар на 
Комисията  за  защита  на  личните  данни,  която  също  нямаше 
информация за този семинар и дали те ще участват. Обеща ми да 
върне информация, ако поканата бъде отправена и до тях.

Аз ви предлагам да изпратим писмо на подателя, с което да 
благодарим  за  отправената  покана  и  да  изразим  желание  да 
продължим  да  бъдем  информирани,  като  ни  предоставят 
необходимата  информация  във  връзка  с  тази  тема.  Не  знам,  ако 
някои колеги имат желание да присъстват…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмо с 
благодарност и потвърждаване, че желаем да бъдем информирани.

Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев,  
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Благодаря. Моля, продължете, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващият ми доклад е с вх. 

№  ЕП-23-1  от  18  януари  2019  г.  Това  е  писмо,  получено  от 
Постоянното представителство на България, с което ни препращат 
мейл от Румънското председателство от проведения на 16 януари 
триалог по законодателното предложение във връзка с европейските 
избори.  По  време  на  този  триалог  е  постигнато  временно 
споразумение относно измененията на Регламент 1141/2014 г. Този 
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регламент  е  относно  статута  и  финансирането  на  европейските 
политически  партии  и  европейските  политически  фондации. 
Проведена е техническа среща на 10 януари, на която са предложени 
промени, а именно въвеждане на процедура за проверка и налагане 
евентуално на финансови санкции в случаите, когато европейските 
политически  партии  и  фондации  се  възползват  от  нарушение  на 
правилата за защита на данните.

По принцип тази процедура ще се  задейства  с  решение на 
компетентния надзорен орган по защита на данните. Докладвам ви 
писмото,  както  и  неговия  превод,  който  с  дата  22  януари  в  моя 
папка, за сведение, но ви предлагам в тази връзка да изпратим едно 
писмо до Комисията  за  защита на личните данни,  която съгласно 
Общия регламент за защита на личните данни е надзорния орган за 
защита  на  лицата  при  обработване  на  техни  лични  данни  и  при 
осъществяване на достъпа до тях. Също така, макар че все още не е 
приет на второ гласуване Законът за защита на личните данни, той 
предвижда  като  едно  от  основните  задължения  на  Комисията  за 
защита на личните данни да осигурява прилагането на решенията на 
Европейската комисия по отношение на защита на личните данни. 
Мисля,  че  в  тази  част  поне  нямаше  предложения  за  промяна  в 
законовия текст.

Да изпратим едно писмо до Комисията за защита на личните 
данни, с което да поискаме да ни предостави информация относно 
мерките,  които трябва да бъдат предприети за защита на личните 
данни  и  достъпа  до  тези  данни  във  връзка  с  предстоящите 
европейски избори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, по предложението на госпожа Нейкова?

Подлагам на гласуване.
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 22 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  
Алексиева,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
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Кристина  Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Сидерова,  
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).

Колеги,  връщаме  към  докладите  на  госпожа  Ганчева. 
Заповядайте.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 
ЕП-04-01-5/6 от 18 януари 2019 г. Това писмо е разпределено на мен 
и  на  госпожа  Сидерова.  Изпратено  е  по  електронните  пощи  на 
Централната избирателна комисия по резолюция на председателя и с 
молба  да  се  уведоми  госпожа  Таня  Цанева  за  осъществяване  на 
контакт в Брюксел.

Писмото е адресирано до уважаемата госпожа Сидерова, като 
за  участие  в  Първата  среща  на  Европейската  мрежа  за  изборно 
сътрудничество  в  Брюксел  на  21  януари.  Поради  краткия  срок  и 
невъзможност  да  изпратим  представител  от  столицата  сме 
определили за  участник  в  конкретното заседание  госпожа Динела 
Кайтаска, трети секретар киберсигурност и електронно управление в 
Постоянното  представителство  на  Република  България  в 
Европейския съюз. Прилага се и официален отговор до заместник-
министър Емилия Кралева. Това е от госпожа Маргарита Янкулова, 
видно  от  писмото,  старши  експерт  в  отдел  „Международно 
сътрудничество и протокол” към Държавната агенция „Електронно 
управление”.

Колеги, може би госпожа Сидерова да вземе отношение. Аз 
ви го докладвам за запознаване и за сведение. Видно от това писмо, 
това  е  писмо-отговор  към  наш  №  ЕП-04-01-2,  Първа  европейска 
среща.  Това  е  писмото,  с  което  ние  уведомяваме  заместник-
министъра на външните работи, че участие в тази среща ще вземе 
госпожа Таня Цанева. И след това сме изпратили допълнение към 
наше  писмо  с  горепосочения  номер,  където  изискваме  мандат  и 
конкретни лица.

Опитах се да направя проверка по протокола от заседанието 
от  миналия  четвъртък.  Установявам,  че  писмото  е  гласувано  със 
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съдържание,  с което сме определили госпожа Таня Цанева.  И тъй 
като не съм наясно с мотивите за второто писмо, го предлагам за 
сведение на Комисията и в случай че има други мнения, становища 
за предприемане на някакви действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожа Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на това, че 
в  писмото има информация относно мандата  на  представителя  на 
Външно министерство, както и уточнение, че поради липса на време 
за реагиране от страна на столицата,  се определя представител на 
Държавната  агенция  „Електронно  управление”,  който  е  в 
Постоянното представителство. Писмото внесе допълнителна яснота 
по  отношение  на  участниците,  както  и  на  техния  мандат.  В  това 
писмо ни се обръща внимание, че не сме попълнили един въпросник, 
на този въпросник България не е отговорила досега, и че съдържа 
въпроси, които попадат в компетенциите на ЦИК и ДАЕУ и които 
насочват към вероятните теми за дискусия. 

От това писмо не може да се свърже за кой въпросник става 
дума,  по  който  България  не  е  отговорила,  чия  и  каква  е 
компетентността  на  Централната  избирателна  комисия  и  може би 
наистина е добре заедно с въпросника да върви и самото писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Само  да  вметна  за  яснота  и 
коректност, аз докладвам писмо с вх. № ЕП-04-01-5-6 от 18 януари, 
което докладвах подробно и изчетох дори. Това е имейл,  който е 
разпределен на мен и на госпожа Сидерова, както казах, препратен 
по електронните пощи, и касае приложения официален отговор от 
господин Темелков до госпожа Кралева и се сочи, че поради краткия 
срок невъзможността  да  изпратим представител (това  се  обяснява 
според  мен  на  нас)  ще  изпратят  постоянния  трети  секретар 
киберсигурност  и  електронно  управление.  Няма  приложен 

39



въпросник тук, приложен въпросник има към писмо по другите ми 
доклади, които предстоят, ако за това говори госпожа Солакова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Има 
свързани  преписки  в  тази  връзка.  Може  би  да  докладвате  и 
свързаната преписка, за да бъде общ доклад.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  аз  не  знам 
коя е свързаната преписка. Предстоят поредици от доклади, които са 
свързани с участието и с писма, които се получават като отговор на 
това писмо, което казах, след като докладчик си направих справка по 
протокола, не видях да е гласувано на комисия. Исках за яснота и 
коректност  на  доклада  да  се  запозная  но  единственото,  което  е 
гласувано  в  четвъртък  на  заседанието,  е  по  предложение  на 
господин  Баханов  да  се  определи  представител,  след  това  се 
определя  госпожа  Таня  Цанева,  след  като  е  разисквано  по  точка 
първа на писмото на Министерството на външните работи по доклад 
на колегата Мусорлиева. Ако приемате, че другите доклади, които 
сте  ми  разпределили,  са  свързани  доклади,  продължавам,  ако 
позволите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Само  секунда. 
Две  писма  са  в  тази  връзка.  Едното  писмо  е  това,  което  вие 
докладвахте, второто е от Министерството на външните работи.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, аз казвам, че 
имам още доклади, които ще докладвам. Тъй като колегата Солакова 
взима отношение по въпросник, казвам, че въпросникът е по друго 
писмо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, по това 
писмо или да се докладват свързаните преписки? Аз считам,  че е 
добре да се докладват.

Госпожа Солакова.
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Второто  писмо,  което  цитирах, 

всъщност  е  вторият  отговор  по  нашето  писмо.  Писмото,  което  е 
изпратено  в  четвъртък,  е  по  повод  противоречивата  или  пък 
липсващата  информация  по  отношение  на  качеството  на 
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Централната  избирателна  комисия  при  участието  й  на  21-ви, 
доколко  има  връзка  с  националната  изборна  мрежа  и 
представителите на националната изборна мрежа. По този въпрос, 
тъй като нямахме яснота има ли участници, няма ли участници от 
Държавната агенция „Електронно управление” и от Министерството 
на  външните  работи,  изпратихме  писмото  и,  за  наша  радост, 
получаваме  допълнително  отговор,  който  е  много  конкретен  –  с 
посочени имена и съответно тяхна компетентност.

Вярно  е,  че  Държавната  агенция  „Електронно  управление” 
имаха време да реагират, те са предпочели да посочат лице, което е в 
Постоянното  представителство,  но  от  самото  писмо  на 
Министерството  на  външните  работи  става  ясно,  че  техният 
представител  е  с  мандат  да  информира  заместник-министър 
председателя  и  министър  на  външните  работи  по  отношение  на 
съдържанието  на  срещата  на  21-ви.  Ерго,  продължава  да  стои 
въпросът  кой  в  какво  качество  и  специално  Централната 
избирателна комисия в какво качество е участвала в тази среща.

Аз  лично  считам,  че  тези  две  писма  в  отговор  на  нашето 
писмо следва да бъдат разисквани заедно и, разбира се, включително 
и въпросникът, на който не сме отговорили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като, колеги, аз не съм казала 
че  няма  да  докладвам  следващите  си  доклади,  но  не  считам  да 
докладвам  писмото  в  подробности,  тъй  като  госпожа  Солакова  с 
изказването  си  докладва  подробно  писмо  с  вх.  № ЦИК-07-6/4  от 
18 януари, включително вх. № ЦИК-07-6-5 от 21 януари 2019 г., това 
е  превод.  Колеги,  не  знам защо  след  справка  в  деловодството  се 
установи, че първо ми е предоставена само таблицата по това писмо 
като превод, след това с отделен входящ номер дойде и преводът на 
самия  текст  на  писмото.  Докладвам  го,  очевидно,  както  госпожа 
Алексиева каза, като свързан доклад, щом такава е председателската 
преценка, но ще моля оттук нататък да ми се разпределят наистина с 
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данни, че са свързани доклади, за да мога аз ясно да докладвам на 
Комисията. Направих си доклада и не съм наясно в отговор на какво 
писмо е това, госпожа Солакова разясни. 

Така  както  беше  казано,  има  приложени  таблици.  Колеги, 
таблиците имат и превод под вх. № ЦИК-07-6/5 от 21 януари 2019 г. 
Касаят информация, която е за различните държави членки.

Докладвам  и  писмо,  което  отново  стана  на  въпрос  преди 
доклада ми, получено по електронната поща, вх. № ЕП-04-01-5-7 от 
21 януари 2019 г.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  По  това,  което  беше  докладвано, 
имам да кажа нещо.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  Сидерова,  съгласна  съм, 
но  тъй  като  ми  беше  отправена  забележка,  че  не  докладвам 
свързаните  доклади,  очевидно  всички  преписки,  които  са  ми 
разпределени, са свързани доклади по председателска преценка и ще 
ви моля да ви ги докладвам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 
Ганчева,  говорех за две писма по наше изходящо писмо, които са 
свързани  преписки  очевидно  за  всеки  докладчик.  Не  говорех  за 
другите.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  по  моето 
разбиране  продължавам  с  докладите  си,  както  казахте,  свързани 
преписки.

Тъй  като  стана  въпрос  и  от  отношението  на  колегите, 
докладвам писмо с вх. № ЕП-04-01-5-7 от 21 януари 2019 г., като, 
колеги, това е писмо, получено по електронната поща, разпределено 
на  мен  и  на  колегата  Цанева  по  електронната  поща  спешно 
изпратено  в  предварителен  порядък,  от  госпожа  Ирена  Тодорова, 
Министерството на външните работи. Всъщност е приложено писмо 
от заместник-министър госпожа Емилия Кралева: Във връзка с ваше 
писмо  с  изх.  №  ЕП-04-01-2/1  относно  първата  среща  на 
Европейската  мрежа  за  изборно  сътрудничество  Брюксел  на 
21 януари  2019  г.  ни  информира,  че  в  нея  от  страна  на 
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Министерството  на  външните  работи  ще  участва  посланик  Иван 
Найденов,  като  от  своя  страна  се  сочи,  че  Държавната  агенция 
„Електронно  управление”  е  определила  свой  представител  в 
Постоянното  представителство  в  Брюксел,  който  също  ще  вземе 
участие в срещата.

Относно мандатите на всеки един от българските участници и 
предвидения дневен ред на срещата изразяват следното становище. 
Като  се  сочи,  че  предвид  липсата  на  компетенции  на 
Министерството на външните работи по организация на изборите в 
страната  или  по  въпроси  на  киберсигурността  на  електронните 
системи,  които  се  използват  при  организацията  на  изборите, 
представителят на Министерството на външните работи не може да 
има  друг  мандат,  освен  да  информира  заместник-министър 
председателя и министър на външните работи за проведената среща. 
Мандатът  на  представителя  на  ДАЕУ  не  е  съгласуван  с 
Министерството на външните работи – се сочи – но предвид дневния 
ред  вероятно  следва  да  се  включи  във  въпроси  на  електронното 
управление  при  организацията  на  избори,  като  например  мерки 
срещу кибер атаки и други според компетенциите на съответната 
агенция.

Обръща  внимание,  че  приложеният  в  документацията 
въпросник,  на  който  България  не  е  отговорила  досега,  съдържа 
въпроси, които попадат в компетенциите на ЦИК и ДАЕУ и които 
насочват към вероятните теми за дискусия.

В  допълнение,  доколкото  Министерството  на  външните 
работи отговаря за организацията и провеждането на гласуването на 
българските  граждани  в  чужбина  за  избори  за  Европейски 
парламент,  Народно  събрание  и  президент,  то  представителят  на 
Министерството  на  външните  работи  ще проследи дискусията  по 
подобен въпрос, що се отнася конкретно д предстоящите избори за 
Европейски  парламент,  ако  има  такива,  за  да  информира 
ръководството.
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Във връзка с горното предлагат представителят на ЦИК да 
вземе отношение по въпросите с оглед компетенциите на ЦИК.

Това са писмата,  колеги, които са разпределени на мен, на 
госпожа Цанева, в отделни части на госпожа Сидерова, които касаят 
участието в тази среща на 21-ви. Госпожо Сидерова, писмото беше 
вх. № ЕП-04-01-5/7 от 21 януари 2019 г., което ви докладвах току-
що.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, виждам, 
че има вече двама заявили се за изказване.  Първи беше господин 
Чаушев, втора беше госпожа Сидерова.

Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Ами  тъй  като  не  ги  навързахме 

преписките, да взема аз да ги навържа.
Та,  вх.  №  ЕП-04-01-5/7.  Обърнете  внимание,  уважаеми 

колеги,  на датата:  21-ви в 11,49 ч.  Нашите представители са вече 
някъде си, а може би се връщат междувременно. Както и да е, това е 
едно.

На наше писмо обаче, изпратено още на 17-ти във връзка с 
организацията на тази среща, ние получаваме главното си искане, 
абе кой отива там с какви мандати. И какво получаваме в крайна 
сметка? Ние пращаме нашия човек, посланик – на какво посланик, 
не е ясно, не пие, но посланик, той само ще слуша и ще информира 
министъра. Държавната агенция „Електронно управление” заявяват, 
а-а-а, ние не знаем мандата, той да си го определи. Само че ДАЕУ в 
предната  преписка,  обърнете  внимание,  само  ни  уведомяват,  че 
трети секретар по киберсигурност някъде си щял да вземе участие. 
Мандати  на  тъй  наречената  контактна  точка,  защото  ще  видите 
обръщенията, примерно от вх. № ЦИК-07-66 от 21 януари 2019 г., 
чета: „Уважаеми лица за контакт!” Е, хайде сега, от тези уважаеми 
лица за контакт, изпратени от Европейската комисия, кой в крайна 
сметка е лице за контакти? Единият няма мандат, другият не е ясен 
какъв е, а пък нашият – и той. Е, и? Така ли ще я караме занапред?
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По-нататък. Обръщам внимание на вх. № ЦИК-07-6-6 от 21 
януари 2019 г.  Обърнете внимание пак на датата! Датата е 21-ви, 
нашите хора вече са там! Пристига още едно писмо, то е получено в 
15,45 ч. на 18-ти. Изпратено е на 18-ти, мотае се някъде, но чак на 
21-ви  вече  е  заведено,  явно  е  отишло  за  превод.  Тук  обръщам 
внимание, че може да е дошло, само че преводачите някъде се гоним 
в три дена.

РУМЕН ЦАЧЕВ: Но 18-ти беше петък, 21-ви е понеделник.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ясно. Но ако ме изслушате какво става 

по-нататък, може би ще разберете това, за което говоря. Получено е 
на 18-ти и някъде се губи в трасето за преводи. 

Моля да обърнете внимание на текста: „Като подготовка за 
срещата в понеделник, моля вижте приложен нашия първоначален 
вариант на консолидираща информация, получена от контактите в 
държавите  членки  през  последните  месеци.”  Обърнете  внимание, 
има някакъв подготвителен документ, който ние не знаем кой е той. 
Наш първоначален вариант, консолидиращ информация по дневния 
ред! За да тръгнеш нанякъде! Не е таблицата, съвсем друго, аз чета 
моя номер – ЦИК-07-6-6 от 21 януари.

Въпросът е къде е този консолидиран от всички контактни 
точки дневен ред? Получили ли сме го, не сме ли го получили?

Тук има едно постановление на Министерския съвет, с което 
ви предлагам, колеги, в бъдеще да се запознаем. Постановлението е 
№ 85 на Министерския съвет от 17 април 2007 г. по въпросите на 
Европейския съюз. Това обяснява какво става с вх. № ЕП-04-01-5-5 – 
определяне на представители от ЦИК и ДАЕУ (обърнете внимание 
на текста): Приложено изпращам писмо на заместник-министъра на 
външните работи госпожа Кралева, което ще получите по официален 
ред.  В  писмото  се  твърди:  Определям  представители  на  ЦИК  и 
ДАЕУ да вземат съответното участие в тази среща. Те изпълняват 
именно  това  постановление,  защото  именно  в  правомощията  на 
заместник-министъра е точно този тип неща да ги върши.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Само  обръщам 
внимание на времето, господин Чаушев, имате още половин минута.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, ще го имам предвид. Но също ще 
взема отношение за времето. Поради тази причина засега свършвам, 
явно не искате да търсим връзки. Свършвам засега, но в рамките на 
времето ще взема отношение по доклада.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  За 
реплика – господин Баханов. Заповядайте.

ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Само  искам  да  обърна  внимание, 
понеже тук се казаха датите на получаване, само искам да обърна 
внимание на датите на изпращане на тези писма. Значи за да се каже, 
че е дошло на 21 януари, има дати, когато е изпратено на 18 януари – 
едното  е  в  15,43  ч.  в  работно  време,  другото  е  в  12,43  ч.  пак  в 
работно време. Само като факти уточнявам.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Дуплика, 
господин Чаушев, заповядайте.

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Но обърнете  внимание  кой  изпраща.  С 
една  дума,  адресът  е  човек  от  министерството,  той  получава 
информация от европейските структури, човекът от министерството 
ни  го  изпраща  на  21-ви.  Иначе  е  така.  Точно  затова  обърнах 
внимание – обърнете внимание отгоре на текста,  кой изпраща,  до 
кого изпраща, а как ние го получаваме.

Толкова  за  дупликата.  Не  исках  да  влизам  в  тези 
подробности, но ако искате, и тях можем да ги разискваме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Следващ изказващ се е госпожа Сидерова.

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Колеги,  аз  ще взема  отношение по 
табличките, които са качени в папката на госпожа Ганчева. Първата 
табличка  е  озаглавена  „Правила  за  изборната  кампания”.  Това  е 
обобщената  информация  от  държавите  членки.  В  информацията, 
която е за Република България, в третата колонка е написано, че е 
противоконституционна  разпоредбата  за  забрана  на  агитация  в 
изборния  ден  и  за  социологически  проучвания.  Колеги,  такова 
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решение на Конституционния съд от 2009 г. няма. Търсих го и на 
страницата на Конституционния съд, търсихме го и в „Сиела”, и в 
„Апис”. Има решение № 4 от 11 февруари 1997 г. по дело № 29 от 
1996  г.,  с  което  се  отменят  като  противоконституционни  част  от 
норми  на  Закона  за  избор  на  народни  представители,  общински 
съветници и кметове и Закона за местните избори,  а именно тази 
част,  в  която  нормата  на  чл.  60,  ал.  1  от  ЗИНПОСК казва,  че  се 
забранява огласяване на социологически проучвания 14 дена преди 
изборния  ден.  А  в  ЗМИ  нормата  на  чл.  66,  ал.  3,  казва,  че  се 
забранява  огласяване  седем  дни  преди  изборния  ден.  Но  това 
решение на Конституционния съд не е интересно само в тази част, 
която  отменя  тези  срокове,  защото  има  изрични  мотиви,  които 
Конституционният съд е приел, че в изборния ден и в предизборния 
ден  не  може  да  се  върши  агитация  и  не  може  да  се  огласяват 
социологически  проучвания.  Прекратяването  на  агитацията  на 
политическите  партии  24  часа  преди  изборния  ден  представлява 
израз  на  балансирано  регламентиране…  Това  е  важен  въпрос, 
колеги, на базата на тази невярна информация в Европейския съюз 
се гради впечатление. Апропо, ще се дава съгласие за промяна или за 
непромяна на Изборния кодекс. Баланс между упражняване правото 
на свободен избор и правото на изразяване е с по-висока обществена 
стойност, отколкото правото да се извършва предизборна агитация. 
В  този  24-часов  период  извършването  на  агитация  би 
представлявало  недопустимо  посегателство  върху  формиране  на 
свободната воля на гражданите и избирателите.

Ние трябва да напишем писмо, че има невярна информация за 
Република България в сборния доклад и че има решение от 1996 г. 
Конституционният съд приема, че в предизборния и изборния ден не 
може да има агитация и огласяване на социологически проучвания, а 
Изборният кодекс правилно е приел рамката до 20 ч.,  до края на 
изборния  ден,  даже  с  последната  норма  е  намалена  с  един  час, 
мисля, че е до 19 ч.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Заповядайте, господин Томов.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Една дребна забележка. Проучванията 
в  изборния  ден  не  са  нито  социологически  проучвания,  нито 
представляват изборна агитация.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Огласяването им, неправилно съм се 
изразила. Става дума за огласяването.

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам да кажа, че чисто формално тези 
решения на Конституционния съд не се отнасят  към казуса  да  се 
публикуват  ли  данни  в  хода  на  изборния  ден  от  екзит  пол. 
Доколкото  екзит  пол  не  е  социологическо  проучване,  нито  пък  е 
предизборна агитация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Приемам предложението на колегата 

Иванова  и  предлагам  да  изпратим  писмо  с  текст,  че  ЦИК  не  е 
изпращала  такава  информация,  която  е  включена  в  графа  „Други 
ограничения на провеждане на кампанията”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  пред  себе  си  виждам  едни  текстове,  свързани  с 
информацията за Република България на английски и на български 
език.  В колона 3  „Други ограничения  на  кампанията”  е  посочено 
едно решение на Конституционния съд от 2009 г., с каквото решение 
не  се  е  произнасял  нашият  Конституционен  съд.  Редно  е  да 
уведомим органа, който е изпратил тази таблица, че такова решение 
няма. Предложението, което беше направено в зала, е да изпратим 
писмо,  в  което  да  кажем,  че  такава  информация  Централната 
избирателна комисия не е представяла и молим да се заличи от тази 
колона.

Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, тъй като и при доклада си, 

може би не се е чуло, по повод разискванията в оперативен порядък 
извън  микрофона  ставаше  въпрос  за  сравняване  на  преводите  по 
основната и по допълнителната преписка, аз го казах и помолих да 
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ми се разпределят преводите, така както са с основната преписка. В 
конкретния  случай,  колеги,  основната  преписка  е  ЦИК-07-6/4  от 
18 януари 2019 г., която ми беше разпределена на мен и на госпожа 
Цанева,  включително по електронната поща на госпожа Цанева, и 
ние  с  госпожа  Цанева  в  петък  в  късния  следобед  проведохме 
разговор и съгласувано с председателя,  бях уведомена от госпожа 
Цанева,  че  сте  дали,  госпожо  председател,  за  спешен  превод  за 
понеделник за 9 ч. тази преписка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Моля само да не 
използвате термина „съгласувано”, аз резолирам за спешен превод, а 
не съгласувам.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  председател,  съжалявам, 
обаче  на  38  години  не  мога  да  си  променя  изказа.  Съжалявам, 
изказът е въпрос на субективна преценка на съответното лице. Не 
знам, ако ми кажете как… извинявам се, ако съм ви обидила с нещо.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля, 
продължете по същество.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Преписката,  която  получих  вчера 
като превод, беше само с вх. № ЦИК-07-6-5 от 21 януари 2019 г. 
След това, след като установих, че основният имейл не е преведен, 
след това, госпожо председател, в късния следобед получих вх. № 
ЦИК-07-6/6 от 21 януари 2019 г. Просто исках да взема отношение, 
че  и  за  мен  има  някакво  несъответствие  при  номерата  и  при 
разпределянето.  Затова  ви  помолих  да  ми  се  разпределят  както 
следва, за да мога и аз да имам яснота, а и колегите. А и деловодната 
система – може ли по основна преписка да се заведе с друг номер и 
всъщност  по  моите  разбирания,  така  както  съм  ги  получила, 
преводът на основния имейл дойде много след като бяха преведени 
таблиците, които ние обсъждаме.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, това не отменя предложението по същество. Уточнихме, че 
в деловодната система преписките не се завеждат под един и същи 
номер, не за първи път.
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Колеги,  има  предложение.  Има  ли  допълнителни 
предложения по тази таблица?

(Обсъждане извън микрофон.)
Уважаеми колеги, радвам се, че всички се обединихме около 

това  несъответствие.  Нека  да  прегледаме  внимателно  и  тази,  и 
другата  таблица в нейния превод,  да  се  уточни кой е  последният 
вариант  на  таблиците,  кой  е  последният  превод  и  за  следващото 
заседание да бъдем готови с едно общо предложение, което очаквам 
от докладчика.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, докладчикът 
не  възразява,  обаче  считам,  че  след  като  в  докладчика  са 
съсредоточени сигурно 85% от документооборота, който постъпва в 
ЦИК, благодаря ви, че толкова високо ме цените, считам, че това са 
въпроси,  които  следва  да  бъдат  обсъдени,  както  вие  обичате  да 
казвате,  и  в  работен  и оперативен порядък.  Затова  докладчикът  с 
оглед ЦИК да има ясна позиция по тези важни въпроси предлага да 
го  обсъдим  работно  и  на  следващо  заседание  да  приемем 
становището си по този въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Изобщо  не 
възразявам на предложението ви, госпожо Ганчева.

Имате ли други преписки?
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Не,  госпожо  председател,  ще  ви 

помоля  с  оглед  председателската  ви  преценка  да  кажете  кога  ще 
бъде това работно обсъждане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  След  като 
приключим днешното заседание.

Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с докладваните преписки 

и по този протокол от заседанието на 14 декември искам да обърна 
внимание,  уважаеми  колеги,  че  наистина  е  много  добре  де 
получаваме  информация  под  формата  на  такива,  макар  и  кратки 
протоколи,  за  съдържателната  част  на  мероприятията,  които  се 
провеждат  и  в  които  ние  участваме.  От  този  протокол  например 
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става ясно, че на 14 декември 2018 г. след представяне от страна на 
Комисията на изборния пакет от 2018 г. е напомнено на държавите 
членки  да  определят  и  идентифицират  своето  звено  за  контактна 
европейска изборна мрежа и е станало въпрос, че първата среща на 
Европейската изборна мрежа ще се проведе на 21 януари 2019 г. За 
съжаление ние на 18 януари продължавахме да нямаме информация 
по същество за темите, които ще бъдат обсъждани и за характера на 
тази среща на 21 януари.

На второ място, тъй като не стана въпрос от колегите, които 
са участвали, на мен лично ми е интересно да разбера, България е 
поставила  въпрос  относно  какво  се  прави  в  случаите,  когато 
наличната информация за даден кандидат липсва, а крайният срок е 
изтекъл. Това представителят на „Информационно обслужване” ли е 
поставил  като  въпрос,  тъй  като  става  дума  за  файлове,  които  се 
качват в тази платформа CIRCA.B.C. Защото този въпрос в ЦИК не е 
поставян, не е дискутиран и лично на мен ми е интересно какво е 
събудило интереса и необходимостта от поставянето на въпроса във 
формат 14 декември 2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 
въпроса,  госпожо  Солакова.  За  съжаление  не  виждам  тук  някой, 
който да може да отговори.

Уважаеми колеги, преди да дам почивка, да продължим със 
следващи  докладчици.  Давам  думата  на  госпожа  Солакова  и 
упълномощавам госпожа Солакова да води.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с вх. № 
ЦИК-08-3 от 18 януари 2019 г., вх. № ЦИК-08-2 от 18 януари 2019 г. 
са постъпили оферти за условията за охранителна дейност. В тази 
връзка  ще  бъде  изготвена  докладна  записка,  събира  се  и 
допълнителна информация за една от фирмите, която е представила 
такава оферта.  Докладната записка вероятно ще бъде изготвена за 
следващото заседание.

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-186-1, ЦИК-00-186 от 21 януари 
2019 г. По електронната поща в петък са изпратени от А1 на госпожа 

51



Манолова,  тя  ги  е  препратила  в  понеделник  на  Централната 
избирателна комисия. Касае се за предложение за договор между А1 
и  Централната  избирателна  комисия  за  услуги,  така  както  по 
офертата бяха представени, включително за мобилен интернет. Тук 
ще  има  не  само  докладна  записка,  ще  има  съгласуван 
проектодоговор, възложено е на юристите от директора на дирекция 
„Администрация”.

Докладвам ви в папка „Покани” покани за семинари,  те  са 
няколко на брой, моля да ги погледнете, включително информация 
за седмично издание за счетоводна практика. Моля да се запознаете.

Уважаеми  колеги,  следва  точка  Разни  с  докладчици  Таня 
Цанева и госпожа Алексиева.

Точка 5. Разни.
ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  ще  ви  предоставя  информация 

относно проведената вчера, на 21 януари, в Брюксел първа среща на 
Европейската изборна мрежа. Целта ви е известна – за да има по-
бърз  и  сигурен  обмен  на  информация  за  европейските  избори  в 
сферата  на  киберсигурността  и  фалшивите  новини.  Още  повече, 
както беше казано и на срещата вчера, че една голяма част вече от 
предизборните  кампании  се  провеждат  в  социалните  мрежи  и  в 
интернет. Това е по отношение на фалшивите новини.

Също  така,  тъй  като  това  беше  първа  среща,  всъщност 
основно  се  изясни  и  се  докладва  по  степента  на  готовност  на 
отделните страни членки във връзка със създаването на национални 
мрежи. А за да бъдат тези национални мрежи създадени, съответно 
готовността на страните със създаване на – в различните държави е 
по различен начин – дали това е център, дали това е орган, който ще 
отговаря  за  създаването  и  работата  по  тази  национална 
информационна мрежа.

Оказа  се,  че  не  всички страни имат създадени вече  такива 
национални  мрежи.  Аз  ще  ви  информирам  в  които  държави  е 
създадена,  кои са участниците и кои са водещите институции или 
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така  наречени  контактни  точки  за  участие  в  общоевропейската 
мрежа.

Преди  това  пропуснах  да  ви  информирам,  че  на  срещата 
присъстваха  по  двама,  някъде  и  по  трима  представители  от 
различните страни, с изключение на Великобритания и Кипър. От 
всички  други  държави  имаше  представители,  като  бяха 
представители както на органа, където има вече създаден. 

От  страна  на  България  като  водеща  фигура  от  трима 
представители  беше  господин  Найденов  от  Министерството  на 
външните работи, който взе и участие. Тъй като имаше въпрос към 
всяка една държава по отношение на нейната готовност, той каза, че 
в България все още няма създаден такъв център, такъв орган и тази 
среща  ще  помогне  за  създаването  му  в  страната.  Другият 
представител  беше  на  Държавната  агенция  „Електронно 
управление” от Постоянното представителство. Държавната агенция 
„Електронно  управление”  си  имат  техен  служител  и  имаше 
присъствие.  И  третият  участник  бях  аз  като  представител  на 
Централната  избирателна  комисия  с  мандата,  който  ми  беше 
определен, че ние всъщност не сме нито водеща институция, нито 
контактна точка в тази национална мрежа, която дори не е създадена 
все още в България.

По отношение на това кои са институциите и кои са водещите 
институции по различните държави. В Испания е Министерството на 
вътрешните работи съвместно с Националната избирателна комисия, 
но  водеща  институция  е  МВР.  В  Австрия  е  Министерството  на 
вътрешните работи съвместно с техния изборен орган. Единствено 
Румъния  има  създаден  съвет,  който  е  подобен  и  в  България,  но 
тяхната  постоянна  избирателна  комисия  е  водеща  институция  в 
националната мрежа. В Дания е Министерството на правосъдието, в 
Чехия  -  Министерството  на  вътрешните  работи,  в  Белгия  имат 
създадено  координационно  тяло,  в  Латвия  имат  създадено  тяло, 
както те казаха, с флексибъл мандат, в Италия е Министерството на 
вътрешните  работи,  в  Хърватия  е  Министерството  на 
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администрацията,  в  Гърция  е  Министерството  на  вътрешните 
работи,  създадена  е  неформална  група,  в  Полша  е  създаден 
антикризисен  център  под  ръководството  на  премиера,  като 
контактната  точка  е  Министерството  на  външните  работи,  в 
Холандия  -  Министерството  на  вътрешните  работи,  в  Малта  – 
Министерството  на  вътрешните  работи,  в  Унгария  –  няма,  във 
Франция  –  няма,  в  Люксембург  е  министърът  за  организация  по 
европейските  въпроси,  в  Литва  –  няма,  в  Швеция  –  няма,  във 
Финландия  –  няма,  в  Словения  е  създадена  неформална  работна 
група, като има две мрежи – едната е на избирателната комисия със 
своя  собствена  мрежа  и  друга  мрежа  от  други  институции.  Не 
разбрах  какво  е  взаимодействието  между  двете.  В  Словакия  е 
Министерството  на  вътрешните  работи,  в  Португалия  –  няма.  В 
Ирландия мисля че няма, не съм записала нищо.

Това е в общи линии.
Как  протече  срещата?  В  уводната  сесия  на  срещата  бяха 

изказвания  на  представители  на  Европейския  парламент.  Във 
втората част беше това споделяне на държавите до каква степен са 
стигнали,  кои  са  им  водещите  институции.  Следобедният  панел 
беше упражнение за изпитване на механизмите за реакция в случай 
на  кибернетична  намеса  преди  европейските  избори.  Това  бяха 
няколко  изказвания,  които  бяха  уточнени  предварително,  че  ще 
бъдат направени от държавите участнички. И всъщност беше това 
споделяне, както казах, на степента на готовност.

Следващата среща ще бъде на 27 февруари. Предполагам, че 
тогава  вече  ще  има  по-голяма  конкретика.  Това беше една  първа 
среща,  пак  повтарям,  за  да  се  види  степента  на  готовност  на 
различните  страни  със  създаването  на  национална  мрежа  и 
съответните центрове, отговорни за тази мрежа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Чаушев.

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да започнем. По националните мрежи се 
е  изказал  посланик  Найденов.  Видно  от  писмото  на  заместник-
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министъра, той няма никакъв мандат. Какво говори този посланик, 
при  положение,  че,  чета:  „Поради  липса  на  компетенция  на 
Министерството на външните работи не може да има друг мандат, 
освен да информира министъра. И така нататък. Толкова! След като 
бил водещ!

По отношение на националните мрежи. 
ТАНЯ ЦАНЕВА: Нали може да отговоря, защото ще станат 

много въпросите?
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Може.  Според  правилника  трябва  да  е 

писмен докладът.
ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Аз  мисля,  че  частично  отговорих  на 

въпроса  на  господин  Чаушев.  Не  съм  представител  на 
Министерството на външните работи, нито на Държавната агенция 
„Електронно управление”, аз съм член на Централната избирателна 
комисия.  Мога  да  говоря  за  моя  мандат,  който  ми  е  даден  от 
комисията. Първо.

Второ, аз частично отговорих на вашия въпрос и ви казах, че 
представителят  на  Министерството  на  външните  работи  участва. 
Беше неминуемо да не участва, тъй като в един момент се зададе 
въпрос на всички участници и всеки един трябваше да отговори за 
степента  на  готовност  за  създаване.  Нашият  представител  от 
Външно министерство каза – аз повтарям, защото в първата част, 
когато говорих, казах какво е неговото изложение – че в България 
все  още  не  е  създадена  и  че  тази  среща  ще  бъде  в  помощ  за 
създаването на тази мрежа.

Представителят  на  Държавната  агенция  „Електронно 
управление” не е вземал участие, но не се налагаше. По принцип, 
както  ви  казах,  имаше  определени  изказвания,  които  бяха  по 
предварителна  програма,  нямаше  друго,  освен  това  обсъждане  на 
степен на готовност като изказване на участниците.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Господин Чаушев има думата да си дозададе въпросите.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Въобще не съм съгласен с твърдението, 
че  срещата  била  опознавателна.  От  16,45  до  17,15  ч.  се  приема 
мандат на мрежата и техническа подкрепа – най-важният документ 
от тази среща. Именно тези въпроси са важните. В крайна сметка 
тази  мрежа  за  европейско  сътрудничество  при  какви  правила  ще 
действа  и  как  ще  тече,  ако  приемем тук (то  затова  се  ходи),  ако 
приемем  тук  словосъчетанието  техническа  подкрепа.  Според  мен 
тъкмо това ще се разисква как ще тече информацията, а не да гадаем. 
Та, имаме ли представа за този мандат или нямаме?

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожа Цанева.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Представа за този мандат нямам, тъй като 
аз нямаше как да остана повече, трябваше да се връщам, самолетът 
ми  беше  вчера,  както  знаете,  заедно  и  с  представителя  на 
Министерството на външните работи. Но представителят на ДАЕУ 
присъства до края, а също така правеше и протокол на цялата среща, 
който протокол ние ще получим. Не мога да кажа кога,  но ще го 
изискаме в най-кратки срокове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожа Ганчева.

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Госпожо  Цанева,  ще  ви  задам 
въпрос  с  оглед  документите,  с  които  се  запознах  набързо  преди 
вашето  пътуване.  След  като  са  ви  направили  регистрацията  по 
решение  на  Централната  избирателна  комисия  в  Европейската 
комисия, е получен един дискусионен документ, на който се сочи, че 
концепцията и основата му е закритото обсъждане на конференцията 
хай  левъл  конферънс,  която  е  през  октомври  месец  и  на  която 
Централната  избирателна  комисия  имаше  представители.  Този 
дискусионен документ и тази концепция даваше, че ще има, така да 
се каже, симулации на кибер обучение или нещо такова по повод 
всички  меки,  които  Европейската  комисия  е  представила  на  тази 
конференция. И доколкото аз се запознах с концепцията, тоест с бег 
граунда на този дискашън пейпър, така е наименован на английски, 
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на  закритото  заседание  на  тази  конференция  е  обсъждана  тази 
концепция или нещо такова на документа.

Моля да предоставите информация дали вие взехте участие 
(но  доколкото  разбирам,  вие  сте  си  тръгнали),  дали  вие  взехте 
участие и да ни запознаете повече с това нещо.

ТАНЯ ЦАНЕВА: Участие не съм взела. Мисля, че може би е 
нямало. Аз в 16 ч. напуснах срещата. Отделно никакви, абсолютно 
никакви документи не ни бяха предоставени на тази среща, всеки 
беше с неговите си материали, които и ние сме получили.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря.  Тъй 
като господин Пенев и аз участвахме на срещата на високо ниво, 
включително  и  в  затворената  част,  и  представихме  пълна 
информация за това какво е било обсъждано, няма как да представим 
информация за това, което не е било обсъждано. В този смисъл ние 
достатъчно  добре  сме  представили  на  протокол  за  Централната 
избирателна комисия въпросите, които са били обсъждани на тази 
закрита част.

Госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, днес може би става 

ясно, че за първи път този въпрос с изборната национална мрежа е 
поставен  през  октомври  месец,  когато  са  участвали  наши 
представители, от една страна, и когато са подготвени документите, 
тоест за първи път за изборна мрежа започва да се говори октомври 
месец.  Браво  на  вас,  защото  на  срещата,  на  която  присъстваха 
представители на изпълнителната  власт,  включително и ДАЕУ, аз 
останах с  друго впечатление,  а  именно това  са въпроси,  които се 
обсъждат в един дълъг период от време, още по време на Естонското 
председателство и на Българското председателство, при положение 
че по тези въпроси тогава е участвал представител на Държавната 
агенция „Електронно управление”, който е взел активно участие при 
изготвянето на проекта на компендиум, представен през октомври 
месец 2018 г.
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Разбрах,  че основната  ни задача за  участие в тази среща е 
била да се разбере каква е готовността на държавите членки, за да 
може да  се  вземе по-лесно  решение  кой орган  да  бъде  центърът, 
който ще координира и ще представлява държавите като национална 
мрежа в обмена на информация между останалите държави членки и 
центъра  в  Европейския  съюз.  Тази  информация  в  частта  на 
държавите  в  голяма  част,  колега  Цанева,  беше  достояние  на 
Централната  избирателна  комисия  още по време  на  докладите  на 
колегата Ганчева, като приложение към един от нейните материали 
беше списъкът по държави с органите, така че в тази част нищо ново 
не чух.

Второ,  считам,  че  е  недопустимо  държавите  членки  да 
участват на такова ниво в Европейския съюз и отделни органи да 
говорят, че не са такъв център и не могат да бъдат такава точка или 
каквото  и  да  е.  Там  участва  Република  България  и  от  името  на 
Република  България  единствено  и  само  може  да  говори  от  този 
състав от Министерството на външните работи. 

В  най-важната  част,  това,  което  е  като  документ  по 
програмата  за  заседанието  и  работната  среща на  21-ви,  а  именно 
мандатът  на  мрежата  и  функционалните  аспекти,  ние  нямаме 
никаква  информация.  Това  е  изводът  от  цялото  ни  участие  в 
срещата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Госпожа Сидерова.

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Уважаеми  колеги,  имам  въпрос: 
какво правим в момента? Таня Цанева докладва или я разпъваме на 
кръст защо това не е станало и защо някой не си е свършил работата! 
Мисля, че е некоректен подходът към колегата Цанева. Тя е била, 
наблюдавала е и ни докладва какво е станало на срещата. При това в 
рамките на нейните правомощия, които ние гласувахме – да седи, да 
наблюдава  и  ако  има  въпроси,  свързани  с  конкретната  работа  на 
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ЦИК,  тогава  да  вземе  отношение.  Ето  го  и  част  от  решението, 
прочетете какво сме гласували! Нали така, колега Мусорлиева?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  Има 
ли други изказвания? Не виждам други изказвания.

Уважаеми колеги, давам почивка до 14,30 ч.

(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  в  залата  сме  19  членове  на  Централната  избирателна 
комисия, имаме необходимия кворум. Продължаваме с последните 
доклади от днешното заседание.

На първо място, колеги, бих искала да ви припомня, че днес, 
22 януари 2019 г. от 16 до 18,30 ч. ще се проведе дискусия на тема 
„Имат ли значение фактите,  дезинформацията като инструмент по 
време на избори” в зала № 6 на НДК. Дискусията е организирана от 
Бюрото на Европейския парламент в Република България.

В тази  връзка,  колеги,  ви  припомням и  че  утре  ще  имаме 
среща  с  представители  на  Бюрото.  Във  вътрешната  мрежа  в  моя 
папка с вх. № ЕП-00-3-1 от 21 януари 2019 г. са имената на лицата, 
които  ще  бъдат  утре  тук  на  срещата.  Това  ще  бъде  господин 
Стойчев, ръководител на бюрото, и други членове. Срещата утре е 
във  връзка  с  представяне  от  страна  на  Бюрото  на  Европейския 
парламент  кампанията  за  гласуване  по-подробно  и  да  обсъдим  и 
координираме  комуникационните  си  дейности  с  цел  подаване  на 
правилна  и  навременна  информация  до  всички  български 
избиратели в страната и в чужбина.

Колеги,  във  вътрешната  мрежа извън  всички папки е  едно 
предложение от администрацията – обяснение във връзка с промяна 
в декларацията за доходите за 2018 г. Докладвам ви го днес, колеги, 
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за  сведение  и  запознаване,  за  да  можем  да  гласуваме  така 
променената декларация на следващото заседание на Комисията.

И  на  последно  място,  колеги,  както  ви  информирах  и  по 
електронната поща, получихме обаждане от Комисията  по правни 
въпроси  към  Народното  събрание.  Комисията  по  правни  въпроси 
към Народното събрание организира утре от 14,30 ч. работна група, 
на  която  да  се  обсъдят  предложените  промени за  второ  четене  в 
Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

Уважаеми  колеги,  във  връзка  с  работното  обсъждане  аз 
останах с впечатление, че Централната избирателна комисия няма да 
участва  в  тази  работна  група,  но,  колеги,  ако  имате  някакви 
предложения в момента, моля да ги направите.

Не  виждам  такива  предложения,  с  оглед  на  което,  колеги, 
закривам днешното заседание на Централната избирателна комисия. 

Свиквам  следващото  заседание  в  четвъртък,  10,30  ч.  За 
всички съобщения, които направих днес, се считайте уведомени.

 

(Закрито в 15,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Стойка Белова
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