
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 706 

На 31 януари 2019  г. се проведе заседание на Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад относно провеждане на заседание на A-WEB. 
Докладва: Росица Матева

2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 
Докладва: Бойчо Арнаудов

3. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения. 

Докладват:  Метин  Сюлейман,  Бойчо 
Арнаудов

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

Докладват:  Метин  Сюлейман,  Ерхан 
Чаушев

5. Доклади по писма. 
Докладват:  Александър  Андреев,  Владимир 
Пенев,  Камелия  Нейкова,  Румен  Цачев,  
Севинч Солакова,  Йорданка Ганчева,  Ерхан 
Чаушев, Росица Матева

6. Разни. 



ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,  Йорданка Ганчева, 
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова, 
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, 
Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева, Георги  Баханов, 
Емануил Христов, Мартин Райков и Таня Цанева.

Заседанието  бе  открито  в  10,45  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 31 януари 2019 г. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  1. 
Доклад  относно провеждане на  заседание на  A-WEB с  докладчик 
госпожа Матева;  т.  2.  Проект на решение за промяна в състав на 
ОИК  с  докладчик  господин  Арнаудов;  т.  3.  Доклади  относно 
искания  за  отваряне  на  запечатани  помещения  с  докладчици 
господин Сюлейман и  господин Арнаудов;  т.  4.  Доклади относно 
искания  за  изплащане  на  възнаграждения  на  ОИК  с  докладчик 
господин Сюлейман; т. 5. Доклади по писма с докладчици господин 
Пенев,  господин  Андреев,  госпожа  Нейкова,  господин  Цачев, 
госпожа  Солакова  и  госпожа  Ганчева.  И  последна  точка,  както 
винаги, е т. 6. Разни. Към настоящия момент никой не се е заявил в 
тази точка. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Не виждам, колеги.  
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Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 
Уважаеми колеги, преди да преминем към разглеждането на 

точка първа от дневния ред,  бих искала да ви информирам, че по 
обективни  причини  от  днешното  заседание  отсъстват  госпожа 
Мусорлиева, господин Христов, госпожа Цанева, господин Райков и 
господин Баханов. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 
1. Доклад относно провеждане на заседание на A-WEB. 
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  най-напред  ще  ви  докладвам 

постъпилите  междувременно от  миналото  заседание  досега  писма 
във  връзка  с  организацията  на  Седмото  заседание  на 
Изпълнителното бюро на A-WEB. Докладвам писмо с вх. № ЦИК-
07-198/30 от 29 януари 2019 г., с което Хюн Нох ни уведомява, че е 
прикачила  регистрационния  списък  на  участниците  към  момента. 
Благодари за връзката с госпожа Крайсъл, която да осъществява по 
имейл, и ще бъде благодарна, ако им изпратим логистична бележка, 
която  да  включва  самолетно  пътуване,  визи,  летищни трансфери, 
регистрация, място на провеждане на заседанието, храна, мерки за 
сигурност, напускане на хотела и информация за контакт и т.н. за 
участниците. 

Във връзка с това ви уведомявам, а вие можете да видите в 
мрежата прикачения файл, че в тази таблица, която е направена с 
информация  за  категорията  на  представляващия,  в  смисъл 
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председател,  член на Изпълнителния съвет  или пише председател 
или заместник-председател,  от  кой континент,  от  коя държава,  от 
коя  организация,  в  списъка  на  участниците  вчера  добавихме още 
няколко колони с информация за телефон, имейл на участниците, 
полетна информация – кога пристигат/кога си заминават; специални 
изисквания  на  всеки  участник,  ако  има  примерно  към  хранене, 
някакви  диетични  нужди  или  медицински  условия;  и 
необходимостта от писмо за визи. Така че тази таблица е изпратена 
отново  на  Секретариата  и  очакваме  в  тази  форма  с  тази 
допълнителна  информация  да  получаваме  при  нас  попълнено  с 
информация за лицата.  Има и още една колона:  кое от лицата от 
съответната държава пристига за сметка на ЦИК и кое ще бъде за 
сметка  на  Секретариата.  Така  че  оттук-нататък  очакваме  в  тази 
форма да пристига при нас тази информация

Това ви го докладвам за сведение. 
Следващото писмо, което ви докладвам, е с вх. № ЦИК-07-

198/36 от 30 януари 2019 г. Тук се изпраща отново имейл адрес от 
Корея,  на който може да се осъществява връзката,  тъй като стана 
ясно, че има някакъв проблем и на пощата на ЦИК не се получават 
имейлите, а се получават само на пощата на Цветомира Жекова, така 
че вчера са предприети действия за отстраняване на този проблем  и 
те са изпратили още един имейл, който е посочен, за да може да се 
комуникира с тях.  И към това писмо е прикачен отново списък и 
апликационни  форми,  които  трябва  да  бъдат  попълнени  за  всеки 
един  от  участниците.  Това  нещо  ще  се  извършва  от  Цветомира 
Жекова, така че ви го докладвам отново за сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-08-4/2 от 31 януари 2019 г. 
Това е писмо от Розалина Крайсъл, която във връзка с подписване на 
договора с „Меркурий 97“, е изпратила организационна структура за 
обезпечаване  на  логистиката  на  събитието,  както  и  ценовото 
предложение  с  отстранени  технически  грешки,  които  тя  е 
установила. Беше останал някъде мисля руски език, така че ви го 
докладвам за сведение и запознаване. 
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Би  следвало  да  е  качен  в  мрежата  и  договорът,  който  е 
изготвен за подписване с фирма „Меркурий 97“, който е изготвен на 
базата  на  предходния  договор,  който  е  сключен  с  тази  фирма  за 
организираната  конференция  с  АСЕЕЕО.  Докладвам  за  сведение 
това писмо. 

Сега докладвам няколко писма, които са пристигнали, но все 
още не са преведени. Те са с вх. №№ ЦИК-07-198/38 от 31 януари 
2019  г.;  ЦИК-07-198/39  от  31  януари  2019  г.;  ЦИК-07-198/37  от 
30 януари  2019  г.,  които  ще  бъдат  преведени  и  качени  във 
вътрешната мрежа с преводите. Тези писма, които в момента са на 
английски, също са качени. 

Докладвам  ви  за  сведение,  че  с  писмо  с  изх.  №  ЦИК-07-
198/34 от 30 януари 2019 г. сме изпратили отново писмо-покана за 
виза за директора „Правни услуги“ Дейвид Банда, който ще участва 
в  Седмото  заседание  на  Изпълнителното  бюро  на  A-WEB  в 
България, тъй като не е получена и във връзка с това ни е изпратено 
писмо от Секретариата с вх. № ЦИК-07-198/31 от 30 януари 2019 г., 
което докладвам за сведение. Както и писмо с вх. № ЦИК-07-198/33, 
което  също  докладвам  за  сведение.  Това  са  писма  във  връзка  с 
писмото с поканата до господин Банда за снабдяване с виза. 

Това са до момента постъпилите писма от A-WEB. 
В  тази  връзка,  колеги,  миналия  път  ви  докладвах  двете 

оферти, постъпили за преводачески услуги и ви предлагам днес да 
вземем  решение  коя  оферта  ще  приемем  и  коя  фирма  ще 
осъществява  преводаческите  услуги  на  Седмото  заседание  на 
Изпълнителното бюро на A-WEB. 

Припомням ви,  че  едната  оферта  е  на  фирмата  „Арте.док“ 
ЕООД, с  която имаме сключен договор за превод и тя е  с вх.  № 
ЦИК-08-5  от  25  януари  2019  г.  Намира  се  в  моята  папка  за 
предходното  заседание.  Другата  оферта  е  изпратена  от  госпожа 
Крайсъл и тя е с имената на конкретни преводачи със съдържание на 
информация от тяхно СV: какво са завършили, какви езици знаят. 
Това са преводачите, които сме използвали на конференцията, която 
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организирахме  през  2017  г.  на  Асоциацията  на  европейските 
изборни органи. 

Предлагам ви да ги погледнете. Има разлика в цената, като 
преводачите,  които  госпожа  Крайсъл  предлага,  предлагат  цена 
420 лв.  на  ден  да  се  заплаща  на  преводач  за  21  февруари;  а  за 
половин ден на 20-ти, когато ще бъде заседанието на Специалната 
комисия, ще има нужда само от един преводач с английски и един с 
френски.  За  там цената  е  192 лв.  Ще потърся  да видя къде беше 
записано конкретно. Докато на „Арте.док“ цените са дадени на час. 
Те дават цена за час симултанен превод: екип от двама преводачи – 
60  лв.  Всеки  започнат  час  ще  се  брои  за  пълен,  а  цена  за  час 
консекутивен превод – 15 лв. 

Това са двете оферти. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги,  след  направените  обсъждания  ви  предлагам  да 

приемем  офертата,  която  ни  е  изпратена  от  госпожа  Крайсъл,  с 
конкретните имена на преводачите,  които да бъдат ангажирани на 
20 и  21  февруари  2019  г.  да  извършат  необходимия  превод  на 
заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване предложението. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина Цанкова-Стефанова,  Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов), против – 1 (Мария Бойкинова).  

Предложението се приема. 
Моля, продължете. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  припомням  ви,  че  в 

презентираното  в  миналото  заседание  в  работно  обсъждане 
предложение от фирма „Меркурий 97“, е включено предложение да 
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наемем трима екскурзоводи на английски,  френски и испански за 
обиколката на София, която ще бъде организирана. Като цената за 
тримата  екскурзоводи е  516 лв.  –  такава  каквато  е  предложена  и 
предишния  път,  така  че  ви  предлагам  да  вземем  решение  и  да 
гласуваме наемането на тези трима екскурзовода за организиране на 
обиколка на столицата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина Цанкова-Стефанова,  Метин Сюлейман,  
Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов), против – 1 (Мария Бойкинова).  

Предложението се приема. 
Продължете. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  другото  което  остана  от 

миналия път, е да вземем решение за храната, която следва да бъде 
осигурена  за  това  мероприятие.  Аз  ви  предлагам  Централната 
избирателна комисия да уведоми Секретариата, че ще поеме храната 
за целия престой на всички участници в заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  аз  имам  противно 

предложение.  Предлагам  ние  да  поемем  храната  само  на 
официалното събитие, т.е. на работната среща, когато ще се проведе 
това заседание на Изпълнителното бюро, т.е. на 21 февруари 2019 г. 
Считам,  че  така ще спестим 5000 лв.  За някои може да  са малко 
пари, но аз считам,  че това значително ще намали бюджета.  Още 
повече,  че ние ще им организираме и културна програма. Все пак 
няма да изземваме функциите на Министерството на туризма. Ние 
сме  Централна  избирателна  комисия  и  считам,  че  трябва  да   се 
съсредоточим  върху  целта  на  това  мероприятие,  а  именно:  да 
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изготви  промени  в  Устава  и  да  организира  следващото  общо 
събрание.  Тоест,  да не отдаваме толкова голямо значение на това 
събитие.  Това  не  е  конференция,  а  едно  обикновено  работно 
заседание, макар и на него да дойдат 50 човека. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз не съм съгласна с колегата 

Бойкинова, че едва ли не изземваме функциите на Министерството 
на туризма. Както тя каза – аз не съм я правила тази сметка – ще 
спестим около 5000 лв. Но мисля, че по този начин ще изпаднем в 
неудобното ситуация една част от гостите да бъдат едва ли не на 
една  маса  за  хранене,  а  другите  –  на  друго  място.  С  което  най-
малкото  ще  се  изложим  като  домакини,  а  смятам,  че  тази 
организация, на която и Централната избирателна комисия е член и 
много пъти сме участвали в техни конференции и заседания, винаги 
сме  били  на  тяхна  издръжка  и  никога  членовете  на  Централната 
избирателна комисия не са поставяни в неудобната ситуация да се 
хранят  за  своя  сметка.  А  и  мисля,  че  разходът  не  е  толкова 
съществен на фона на други разходи, които извършва Централната 
избирателна комисия, конкретно за храната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Колеги,  моето  предложение  е  за 

датата 21-ви храната да бъде поета на всички участници, не само на 
Изпълнителното бюро, т.е. няма да се създаде неудобство. Считам, 
че все пак тези хора са командировани и могат да се изхранят за 
дните, в които са дошли по-рано. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Добавям  към  казаното  от  колегата 
Нейкова. Касае се за едно-единно събитие и не можем да го късаме 
на части и да си играем на един ден, два дена, преди, след и после…

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
И госпожа Матева. 
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РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  само  да  припомня,  че 
Централната  избирателна  комисия  на  20  декември  2018  г.  взе 
решение, че ще поеме храната за 20 и 21 февруари и ние това сме 
написали  в  писмото,  с  което  сме  ги  поканили.  Тоест,  тук  стои 
въпросът за храната за 19-ти и аз поддържам предложението, което 
направих,  защото  на  19-ти  ще  бъдат  по-малко  хората,  които  ще 
пристигнат. Разходът няма да бъде 5000 лв., по-малък ще бъде, така 
че поддържам предложението си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Има ли някой друг? – Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, на 20-ти взехме решение да 

поканим Изпълнителното бюро и ни беше обяснено, че това са около 
22 човека. Към настоящия момент това са 50 човека, което оскъпява 
и трансфера. Трансферът е 3000 лв. Оскъпява залата и залата вече 
трябва  да  бъде  голяма.  Това ни принуди да  вземем и най-скъпия 
хотел - Грандхотел „София“. Независимо че направиха отстъпка от 
цените, озвучителната техника и всичко друго е много скъпо в този 
хотел,  така  че  считам,  че  ние  ще  бъдем  пак  гостоприемни,  ако 
поемем изхранването им само за деня на събитието – 21-ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Госпожа Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Само  едно  уточнение,  за  да  не  се 

създава  погрешно  впечатление.  Това  не  е  най-скъпият  хотел.  От 
офертите, които сме получили, аз лично съм сравнила с „Арена ди 
Сердика“  и  офертата  на  „Арена  ди  Сердика“  за  техническото 
оборудване беше доста по-скъпа. Можете да ги видите. Те са в по-
предходно заседание, така че не сме били принудени да наемем най-
скъпия хотел. Това бяха хотелите, които обсъдихме и решихме да 
бъдат проучени и да получим оферта.  И това е хотелът,  който ни 
предложи възможност да поеме цялото мероприятие като гости. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, мисля че мненията и позициите са изяснени. Можем 

да пристъпим към гласуване. Съобразно нашия правилник, тъй като 
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това  е  ново  предложение  по  същество,  аз  подлагам  на  гласуване 
първо предложението на докладчика. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  предложението  на  госпожа 
Матева. Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова), против – 1 (Мария Бойкинова).  

Предложението се приема. 
Колеги, считам, че с това решение, което взехме, всъщност 

ние приехме и цените на изхранването. 
РОСИЦА МАТЕВА: Да, които са описани в бюджета. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Който  ще бъде 

представен подробно. 
Моля, продължете. 
РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  предлагам  да  се  запознаете  с 

информацията за логистиката,  която би следвало да изпратим към 
всички участници Тя се намира във вътрешната мрежа в папка A-
WEB,  като  е  подготвена  и  на  английски,  и  на  български.  Това  е 
информация за трансфер, за настаняване, описан е хотелът, дадена е 
карта на хотела. Ще видите, че храненето е записано в жълто, но с 
оглед  решението,  което  взехме  току-що,  ще  ги  информираме,  че 
храненето  ще  бъде  организирано  в  хотела,  в  който  ще  бъдат 
настанени.  Предлагам  да  не  бъде  така  подробно  по  дни.  Ще 
напишем,  че  храненето  ще бъде  в  хотела,  а  допълнително ще ги 
информираме къде, в кой ресторант могат съответно да се хранят на 
обяд и на вечеря. 

Регистрацията  за  конференцията  също  ще  бъде  в  хотела. 
Залите на мероприятието ще бъдат в хотела. Може да им се напише 
залата,  в  която  ще  бъде  конференцията  и  залата,  в  която  е  бъде 
заседанието на Специалната комисия. 
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За културната програма ще остане, че ще бъде от 16 до 18 ч. 
Часовата зона,  валутата,  местен транспорт,  времето. Това е 

информация,  която  знаете,  че  ние  винаги  получаваме,  когато 
пътуваме в командировка в чужбина. 

Предлагам  ви  да  го  погледнете  и  ако  нямате  някакви 
предложения  за  промени,  да  можем  да  изпратим  днес  заедно  с 
писмото, с което ще уведомим Секретариата, че поемаме храненето 
и както се разбрахме в миналото заседание, петата нощувка за 19-ти, 
както и тази логистична информация с молба да ни информират в 
спешен порядък за окончателния брой на участниците. (Коментари 
и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване логистичната информация. 

Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова), против – 1 (Мария Бойкинова).  

Предложението се приема. 
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  информирам  ви,  че  във 

вътрешната  мрежа  е  качена,  за  да  се  запознаете,  официалната 
покана, която ние гласувахме преди две седмици да бъде изпратена 
съвместно от генералния секретар и от председателя на българската 
ЦИК  до  всички  участници.  Направена  е  във  формат,  в  който  са 
подписите и на двамата, които канят. Предлагам ви да се запознаете. 
Текстът е и на английски, и на български. 

Също така  ви  предлагам  –  качен  е  във  вътрешната  мрежа 
проектът на договор с Гранд хотел „София“, за да се запознаете и с 
него. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, аз само 
казвам, че договорът, който беше докладван преди това с „Меркурий 
97“, и договорът с Гранд хотел „София“ вече сме взели решение да 
бъдат сключени. Моля, погледнете, ако имате някакви възражения 
по договорите. Ако не, аз ги подписвам. (Реплики.) 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Аз  имам  нещо  по  договора  за 

„Меркурий  97“.  В  ценовото  предложение  на  „Меркурий  97“, 
фирмата  казва:  „Ще  представим  организационната  структура  на 
възложителя преди сключването на договора.“ Не знам каква е тази 
организационна структура, но…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Матева. 

РОСИЦА  МАТЕВА:  Колега  Бойкинова,  преди  10  минути 
докладвах  организационната  структура  заедно  с  техническото 
предложение и договора.  Те са качени във вътрешната мрежа. Да, 
представена е организационната структура. Сега ще намеря, за да ви 
кажа с кой входящ номер е. Във вътрешната мрежа са качени. Това е 
08-4/2 от 31 януари 2019 г. Във връзка с договора, който е качен, е 
изпратена  организационната  структура,  за  да  може  да  се  сключи 
договорът.  За  да  може  да  се  подпише  договорът,  а  договорът  е 
изготвен на база сключения вече от ЦИК договор с „Меркурий 97“ 
за конференцията по-миналата година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.  

Колеги, преминаваме към разглеждането на точка втора: 
2. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 
Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-3 от 

29.01.2019  г.  по  електронната  поща  на  Централната  избирателна 
комисия  е  постъпило  предложение  за  промяна  в  състава  на 
общинската избирателна комисия – Балчик. 
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Постъпило  е  предложение  от  Данаил  Петров  Караджов,  в 
качеството  си  на  пълномощник  на  Бойко  Методиев  Борисов  – 
председател и представляващ на ПП „ГЕРБ“, да бъде назначен Енчо 
Николов  Стефанов  за  член  на  ОИК  –  Балчик,  на  мястото  на 
починалият Никола Христов Гунчев.

Към предложението са приложени: пълномощно, декларация, 
копие  от  дипломата  за  висше  образование  на  Енчо  Николов 
Стефанов и  препис-извлечение от акт за смърт на  Никола Христов 
Гунчев. 

Предвид  изложеното  и  на  основание  чл. 57,  ал. 1,  т. 5  от 
Изборния кодекс Централната избирателна комисия реши: 

Установява предсрочното прекратяване на пълномощията на 
Никола Христов Гунчев като член на ОИК – Балчик, област Добрич, 
и анулира издаденото му удостоверение.

Назначава  за  член на ОИК – Балчик,  област  Добрич,  Енчо 
Николов Стефанов. На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението  подлежи  на  обжалване  пред  Върховния 
административен  съд  чрез  Централната  избирателна  комисия  в 
тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение. Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова), против – 2 (Камелия Нейкова, Росица 
Матева).  

Колеги, това е Решение № 5160-МИ/НР. 

Продължаваме с точка трета от дневния ред: 

13



3.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 
помещения. 

Заповядайте, господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги, докладвам вх.  № 

ПВР-06-1 от 24 януари 2019 г.  Това е писмо от кмета на община 
Търговище,  с  което  ни  уведомява  за  отваряне  на  изборно 
помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от 
изборите  за  президент  и  вицепрезидент  на  Република  България, 
произведени през 2016 г. Отварянето е във връзка с прибирането в 
него на избирателните списъци и декларациите към тях от секции №
№ 20,  65 и 84 от същите избори,  които са били предоставени на 
органите на МВР във връзка с образувано досъдебно производство и 
последвало  съдебно  производство  в  Търговищкия  районен  и 
окръжен съд. 

За  извършените  действия  е  съставен  протокол,  който  е 
приложен към писмото, както и заповедта на кмета на общината, с 
която е назначена комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборни кодекс. 

За сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, давам думата на господин Арнаудов. 
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо в 

Централната избирателна комисия с вх. № НР-14-1 от  28.01.2019 г., 
от  кмета  на  община  Димитровград,  с  искане  за  отваряне  на 
запечатано  помещение,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и 
материали от националния референдум през 2013 г. 

Във  връзка  с  това  съм подготвил  едно  писмо,  с  което   го 
уведомяваме, че съгласно Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. 
кметът  на  общината/района  носи  отговорност  за  съхранението  на 
торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са 
поставени в помещението. И при положение че в помещението се 
съхраняват  само  изборни  книжа  и  материали  от  национален 
референдум,  не  се  изисква  предварително  уведомяване  или 
специално разрешение на ЦИК за отварянето му, а помещението се 
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отваря със заповед на кмета по реда на т.  20 и т.  21 от Решение 
№ 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК. 

Писмото е в моята папка за днешното заседание. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Арнаудов. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване този отговор. 
Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова),  против  – 
няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 
Заповядайте, господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Колеги,  в  Централната избирателна 

комисия е постъпило искане от общинската избирателна комисия – 
Севлиево, област Габрово, с вх. № МИ-27-6 от 17 януари 2017 г., за 
изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – Севлиево, за 
проведени две заседания,  съответно на 3 и 5 януари 2019 г.,  и за 
дадени две  дежурства  от  членове  на  ОИК – Севлиево,  на  2  и  на 
4 януари 2019 г. 

Основанията  за  провеждане  на  тези  заседания  и  дадени 
дежурства са: наше Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г., съответно 
Раздел ІІ и Раздел І. И в двете заседания комисията е заседавала в 
пълен  състав,  като  дежурствата  са  дадени  от  секретар  и  член  на 
комисията – и двете дежурства. 
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На първото заседание е  разгледано  заявление от  общински 
съветник, който заявява, че иска да му бъдат предсрочно прекратени 
пълномощията  и  с  Решение  №  265-МИ  общинската  избирателна 
комисия  на  основание  чл.  30,  ал.  4,  т.  3  от  ЗМСМА  предсрочно 
прекратява пълномощия на същия общински съветник от листата на 
ПП „ГЕРБ“, и в същото решение в т. 2 обявява следващия в листата 
под № 14 в списъка за избран. 

На  следващия  ден,  на  4  януари  2019  г.,  е  постъпило 
заявление от обявения вече за избран съветник, че той иска да бъде 
заличен от Списък „А“, не иска да бъде обявяван за избран и не иска 
да  встъпва  като  съветник.  Именно  заради  това  е  проведено  и 
следващото  заседание,  на  което  с  Решение  №  266-МИ  същият 
общински съветник, който е под № 14 в Списък „А“ на кандидатите 
за  общински  съветници  от  листата  на  ПП  „ГЕРБ“,  е  заличен.  И 
съответно 15-тият в листата е обявен за избран. 

Към това искане са приложени: протоколът от проведените 
заседания, решенията на общинската избирателна комисия, както е 
приложен и контролен лист от нашия финансов контрольор с мнение 
финансовото задължение да бъде поето, както и счетоводна справка 
№ 7 за размера на исканите възнаграждения по така докладваните 
искания, с оглед което правя предложение с протоколно решение да 
одобрим  заявените  възнаграждения  на  членовете  на  общинската 
избирателна комисия за проведените две заседания, съответно на 3 и 
5 януари 2019 г.,  както и двете дежурства,  дадени от секретаря и 
член на ОИК-Севлиево, съответно на 2 и 4 януари 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Сюлейман. 

Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 
предложение. Режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  
Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
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Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова),  против  – 
няма.  

Предложението се приема. 
И давам думата на господин Чаушев. 
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Да  докладвам  и  аз  едно  искане  за 

изплащане  на  възнаграждение.  То  е  от  ОИК  –  Стралджа,  област 
Ямбол, и е с вх. № МИ-19-11 от 21 януари т.г. По преписката има 
съответните контролни листове и справки. 

Става  въпрос  за  искане  за  изплащане  на  дежурство  на 
21.12.2018 г.  на председател и заместник-председател,  по което са 
получили искане от следствените служби, препратено през ОИК – 
Ямбол, по следствено дело са искали документи. Впоследствие на 
28-ми,  след преписката  също двамата  – председател  и  заместник-
председател, са изпратили второ уточняващо писмо до следствените 
органи. 

Предлагам и двете дежурства на основание т. 12, буква „г“ от 
Решение № 2901-МИ от 5.11.2015 г. на ЦИК, да бъдат изплатени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Севинч  Солакова),  против  – 
няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка 
пета от дневния ред: 

5. Доклади по писма. 
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Давам  думата  на  господин  Андреев.  Упълномощавам 
госпожа Солакова да води. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 
постъпило  по  електронната  поща  писмо  с  вх.  №  ЦИК-07-15  от 
29.01.2019  г. – напомняне за Проучване на достъпа на компании до 
пазарите на обществени поръчки, изпратено от „Екорис  Нидерланд“ 
ООД, с което ни изпращат информация относно проучване, което се 
прави за  справедлив достъп до обществени поръчки от  страна на 
дружества и фирми в Европейския съюз. Проучването ще е достъпно 
до 31 януари 2019 г. 

В  случая  го  докладвам  за  сведение,  тъй  като  Централната 
избирателна комисия в тази връзка няма отношение по проучването 
за обществените поръчки. Можете да го видите и да се запознаете в 
моята папка. 

Уважаеми  колеги,  докладвам  ви  в  момента  за  сведение  и 
съответно в следващо заседание ще го върна отново за разглеждане, 
постъпила покана с вх. № ЦИК-07-19/1 и оригиналът с вх. № ЦИК-
07-19 от 30.01.2019 г. и от 31.01.209  г. Същото представлява покана 
от  страна  на  Централната  избирателна  комисия  на  Грузия,  за 
провеждане на Деветата годишна среща на органите за управление 
на избори, която ще се проведе на 26 и 27 март 2019  г. в Грузия, и 
ще  има  като  тема  на  събитието  „Почтеност  на  изборите; 
кибернетична  сигурност  и  надеждност  на  информацията  в 
цифровата ера“. 

Конференцията  ще  бъде  повод  за  отбелязване  и  на  100-
годишнината  на  Централната  избирателна  комисия  на  Грузия. 
(Реплики.)  Така  пише.  В английския вариант е  по същия начин – 
100 години.  Конференцията  се  организира  в  сътрудничество  и  с 
финансовата подкрепа на Международния център за парламентарни 
изследвания, Международната фондация за избирателни системи и 
ще има за цел да бъдат разгледани въпросите в ерата на цифровите 
технологии  и  рисковете,  които  могат  да  подкопаят  процеса  на 
разпространяване  на  надеждна  информация  от  първоизточника  в 
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процеса на администриране на изборите; осигуряването на адекватна 
кибер  сигурност,  която  ще  гарантира  безопасни  средства   за 
използване при предоставянето на достоверна информация и… По-
нататък  няма  да  чета  целите,  които  се  поставят  във  връзка  с 
конференцията. 

Молят да потвърдим участието си до 14 февруари 2019 г. – 
имаме достатъчно време за момента. Като Централната избирателна 
комисия  на  Грузия  ще  покрие  разходите  за  настаняване  за  три 
нощувки на 25, 26 и 27 март 2019 г., местен транспорт и храна за 
двама  представители  на  Централната  избирателна  комисия.  От 
участниците се очаква да поемат разходите си за самолетни билети 
до и от Грузия. 

За момента го докладвам за сведение, за да може евентуално 
в следващо заседание да го върна отново на доклад и комисията да 
прецени дали да изпраща представител на конференцията и колко 
представители. 

Докладвам  ви  постъпило  писмо  от  Министерството  на 
външните  работи,  подписано  от  Ради  Игнатов  –  дипломатически 
служител  ІІ  степен,  Дирекция  „Права  на  човека“,  с  което  по 
електронната поща ни се препраща поканата от страна на Бюрото за 
демократични  избори  и  права  на  човека  за  набиране  на  200 
краткосрочни наблюдатели за предстоящите парламентарни избори 
в Молдова на 24 февруари 2019 г. Крайният срок за номиниране на 
наблюдателите е 1 февруари 2019  г., а за регистрация – 6 февруари 
2019 г. 

Приложен е документът, който е от ОССЕ, за условията за 
набирането  на  200-те  краткосрочни  наблюдатели,  заедно  със 
съответната програма и условията, на които те трябва да отговарят. 

Предлагам  да  го  изпратим  на  Обществения  съвет  с  оглед 
евентуално  определянето  на  краткосрочни  наблюдатели  съгласно 
нашето протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Андреев, моля продължете. 
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, в моята папка 
има две подпапки: 04-01-71 – на български и на английски език. В 
случая това е прес съобщение, което ни е изпратено от Бюрото за 
демократични избори и правата на човека за откриване на Мисия за 
наблюдение на  парламентарните  избори в  Молдова,  към която  са 
приложени  освен  набирането  на  съответно  краткосрочните 
наблюдатели, за което преди малко ви докладвах, са приложени и 
съответно  докладите  за  Мисията  за  оценка  на  потребностите  на 
ОССЕ за  провеждане  на  наблюдение  на  президентските  избори в 
Словашката република на 16 март 2019  г.; Окончателният доклад от 
изборите в Латвия; искането за парламентарните избори през м. март 
в  Естония,  където  ще  има  следващи  избори.  Можете  да  ги 
погледнете, тъй като те съдържат ценна информация по отношение 
на  установената  обстановка  и  съответно  и  нарушенията,  които  са 
извършени  в  изборите  в  тези  държави.  Доклад  за  оценка  на 
потребностите също имаме и бихте могли да се запознаете подробно 
с тях. 

Във връзка с това ви докладвам и разпределена преписка на 
мен и на колегата  Таня Цанева,  която трябва да  е  публикувана – 
докладите на ОССЕ, свързани с провеждането на  избори в държави 
участнички в ОССЕ – пак от господин Игнатов ни е препратено по 
електронната поща с вх. № ЦИК-04-01-7 от 25.01.209 г., с което ни 
се изпращат докладите за Латвия на английски език, освен това и „В 
допълнение изпращаме докладите за оценка на необходимостта за 
изпращане на мисии в  Естония на  3 март 2019 г.,  в  Словакия на 
16 март 2019 г.“ 

И ни уведомяват, че отделно от това в изборния календар са 
президентските избори в Украйна на 31 март и в Литва на 12 май с 
евентуален  втори  тур  на  26  май  2019  г.,  заедно  с  изборите  за 
Европейски  парламент.  Също  бихте  могли  да  се  запознаете 
подробно. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 
господин Андреев. 
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Следващ докладчик е господин Пенев – заповядайте. 
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  както  си  спомняте,  на 

предходното  ни  заседание  ви  докладвах  писмо  с  вх.  № ЦИК-00-
655/13 от 28 януари 2019 г., постъпило от изпълнителя „АИМС Тех“ 
ООД, във връзка с Договора за извършване на пазарно проучване, 
анализ и консултиране за определяне на прогнозна пазарна цена за 
производство,  закупуване,  наемане  и  доставка  в  страната  на 
специализирани устройства за машинно гласуване. На предходното 
ни заседание ви го докладвах за сведение. 

Припомням само, че с това писмо на практика изпълнителят 
иска  да  му  бъде  предоставена  допълнителна  нова  възможност  да 
изпрати въпросници на  трима доставчици,  след което да  допълни 
доклада си евентуално с отговорите на тези въпросници. 

Във  връзка  с  това  и  за  да  няма  различни  тълкувания,  ви 
предлагам да отговорим на това искане, отправено към Централната 
избирателна  комисия.  Подготвил  съм  проект  на  писмо,  което  е 
публикувано във вътрешната мрежа в моята папка. Моля ви да се 
запознаем с него и да го обсъдим внимателно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, време за запознаване. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Госпожо  председател,  отложете 

доклада  ми.  Ще  прехвърля  всички  материали,  които  са  били 
публикувани  в  предишното  заседание,  за  да  бъде  по-лесно  на 
колегите да ги гледат в днешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
господин Пенев излезе, за да прехвърли материалите от предходно 
заседание в днешното заседание, за да можем да се запознаем отново 
с цялата преписка.  След като се запознаем, ще се върнем на този 
доклад. 

Господин Андреев, довършете и след това госпожа Нейкова. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Извинявам се, но просто не съм 

видял една преписка. Докладвам вх. № ЦИК-07-14 от 28.01.2019 г. – 
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постъпило  писмо  от  Дерек  Хъдчисън,  който  е  преподавател  в 
Университета  в  Малмьо  –  Швеция.  Във  връзка  с  получено 
финансиране  от  Европейската  комисия  по  проект,  би  желал  да 
получи  информация  относно  няколко  въпроса,  свързани  с 
гласуването на избирателите в местните и европейските избори от 
други държави членки на Европейския съюз. 

Във връзка с това обяснява, че на страницата на Централната 
избирателна  комисия  от  представените  протоколи  от  местните 
избори  през  2015  г.  е  видял,  че  нашите  избирателни  списъци  са 
разделени  на  две  части  –  Част  І  и  Част  ІІ,  като  избирателните 
списъци се изготвят по общини, в отделните общини и че в Част ІІ 
вписаните  избиратели  са  16  от  държави  членки  на  Европейския 
съюз, т.е. не са български граждани. 

Във връзка с това от потърсената информация не е успял да 
разбере дали в Част І и Част ІІ има обобщени данни като избиратели 
на  по-високо  ниво  –  има  предвид  в  Централната  избирателна 
комисия или в министерство. Като единствената информация, която 
е  намерил,  това  е  за  2011  г.  Имало  е  официално  изявление  от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството,  в 
което са определени 248 избиратели от Европейския съюз. Такава 
информация обаче за 2014 г. и за 2015 г. – за европейските избори и 
местните  избори  не  е  намерил,  с  оглед  на  което  е  поставил  три 
въпроса. 

Първият  въпрос  е  дали  броят  на  избирателите,  записани  в 
Част ІІ от избирателния списък се публикува на по-високо ниво от 
всеки район или в електронна таблица или в общ брой на изборите 
от цялата страна. 

И  второ,  има  ли  друго  обобщение  на  различните  видове 
регистрирани  гласоподаватели:  българи  в  Българя,  българи  в 
чужбина  и  граждани  на  Европейския  съюз  за  изборите  за 
Европейски  парламент  през  2014  г.  или  за  местните  избори  през 
2011 г. или 2015 г.
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В  случая  става  въпрос  за  информация,  която  явно  е 
необходима с оглед проучването на изборите през 2014 г. и 2015 г. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 

доклада. Нека да подготвим отговор за следващо заседание и тогава 
ще отговорим. Благодаря, господин Андреев. 

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  писмо  с  вх. 

№ МИ-06-101 от 30 януари 2019 г., постъпило от кмета на община 
Сеново, област Русе, с което ни изпраща копие на заповед на кмета 
от 11 януари 2019 г. и протокол от 15 януари 2019 г. за отваряне на 
запечатано  помещение,  в  което  се  съдържат  изборни  книжа  и 
материали.  Документите  и  отварянето  на  помещението  е  в 
изпълнение на наше Решение № 5154 от 8 януари 2019 г. 

Докладвам ви го за сведение. 
Докладвам ви писмо с вх. № МИ-22-2 от 28 януари 2019 г. 

Постъпило е запитване от господин Стефан Пелев по електронната 
поща на Централната избирателна комисия, в което поставя въпроси, 
свързани с желанието му да основе инициативен комитет, който да 
издигне гражданин за кмет на Община Русе. 

Колеги,  в  писмото  се  съдържат  въпроси,  свързани  с 
изискванията  на  Изборния  кодекс  за  издигане  на  независим 
кандидат за кмет, сроковете, изборните книжа. 

С проект на писмо също в моята папка за днешното заседание 
ви предлагам да  отговорим на запитването също по електронната 
поща.  В  отговора  насочвам  господин  Пелев  към  съответните 
текстове на Изборния кодекс, както и че към настоящия момент за 
предстоящите  избори  през  2019  г.  предстои  Централната 
избирателна  комисия  да  утвърди  изборни  книжа,  които  ще бъдат 
публикувани на нашата интернет страница. И за негова информация, 
ако иска да се запознае със съответните документи, може да разгледа 
тези,  които  сме  утвърдили  за  предходните  местни  избори  през 
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2015 г. Мисля, че към настоящия момент повече информация не е 
необходима. 

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

Подлагам на гласуване така изготвения отговор. 
Режим на гласуване….
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  прегласуване  поради 

техническа спънка. 
Гласували  14  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  

Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
Господин Цачев, заповядайте. 
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, връщам на доклад едни запитвания 

от  господин  Ананиев  –  едното,  което  получихме  в  Централната 
избирателна  комисия,  и  другото,  което  получихме  от  Столичната 
община,  където  кой  е  направил  заявление  за  информация  и  е 
преценено,  че  ние сме компетентният  орган и беше изпратено на 
ЦИК за отговор. То беше получено на 28 януари 2019 г. 

В папката с моите инициали има проект на отговор по повод 
направените  запитвания.  Запитванията  касаят  най-напред 
упражняване на правото на гражданин на друга държава-членка на 
Европейския съюз,  който не  е  български гражданин,  да  гласува в 
избори  за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република 
България, в едната си част. И в друга част, относно упражняване на 
това право, пак от такъв гражданин, да избира всъщност общински 
съветници и кметове. 

В тази част от отговора по т. 1 и т. 2 са посочени в писмото. 
Няма да го чета, защото е дълго, колеги, а и по-добре всеки може да 
го прецени, когато сам си го чете. Така че по т. 1 отговорът касае 
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най-напред кои чужди граждани имат право да участват да избират. 
Това е хипотезата на чл. 350, ал. 2 от Изборния кодекс. 

В  следващия  абзац  става  дума  как  става  вписването  в 
избирателен списък – каква е процедурата, тъй като въпросите са в 
тази посока.  И съответния  срок,  където даваме отговор и на това 
питане. 

След  което  разясняваме  как  става  удостоверяването  на 
самоличността на избирателя в секционната избирателна комисия, 
тъй като има питане относно документите, които се представят и как 
става гласуването, така че и този въпрос разясняваме по питането на 
господин Ананиев. 

Казваме също, че се подава и декларация, че този гражданин 
не е  гласувал и няма да гласува втори път в тези избори.  И тази 
забрана  за  повторното  гласуване  всъщност  произтича  от  един 
основен принцип, който е залегнал в чл. 9 от Акта от 1976 г., където 
е казано, че никой не може да гласува повече от веднъж в изборите 
за членове на Европейския парламент.

Въпросите  по  т.  2  са  относно  изборите  за  общински 
съветници и кметове. Тука освен че казваме кой има право да избира 
общински съветници и кметове, обясняваме пак каква е процедурата 
по гласуване. И впоследствие предвид терминологията на Изборния 
кодекс  предлагам  все  пак  да  посочим  какво  означава  "Адрес  на 
пребиваване",  както  и  "Живял  най-малко  през  последните  три 
месеца,  в  Република  България  или  в  друга  държава-членка  на 
Европейския съюз", съответно шест месеца при избори за общински 
съветници и кметове – за яснота. 

Третата точка е относно въпросите, които се задават – т. 3.1. 
и  т.  3.2.,  свързани  пак  с  изборите  за  членове  на  Европейския 
парламент, респективно избори за общински съветници и кметове. 
Но  тука  става  дума  за  правото  на  един  гражданин,  който  не  е 
български гражданин, да бъде избиран в едните, съответно в другите 
избори. Отговорите на въпросите ги има. 
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Питанията всъщност са: какви са разликите между това дали 
гражданинът, който бива кандидат за съответния избор, е български 
гражданин или е чужд гражданин, който не е български гражданин. 
Разликите са посочени. Те не са много. Най-напред относно правото 
да бъде избиран – какви са изискванията. И други изисквания, които 
са налице в Изборния кодекс. Това са случаите, когато се подават 
декларации  от  чужди  граждани  във  връзка  с  регистрирането  на 
кандидатските листи в съответната комисия. 

На  последно  място  отговорът  е  малко  по-общ,  защото  се 
поставят  въпроси  относно  процедурата,  необходимите  документи, 
декларации  и  други  релевантни  законови  срокове  във  връзка  с 
процедури преди осъществяване на самите избори. Тука предлагам 
да кажем, че  Централната избирателна комисия след насрочване на 
съответния вид избор, приема хронограма на основание чл. 57, и в 
тази  хронограма  ЦИК  посочва  основните  процедури,  събития, 
действия в изборния процес, както и основанията за тях. Също така 
се приемат принципни решения след насрочване на изборите. 

И  на  последно  място  може  би  това  са  изборните  книжа, 
каквито  имаме  утвърдени,  разбира  се,  но  предвид  измененията, 
които предстоят в Изборния кодекс, тези изборни книжа подлежат 
на преглед и евентуално да бъдат изменени. 

По въпросите от Столична община мисля, че отговори на тези 
въпроси се намират в изложеното в писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 
изчерпателния отговор. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми колеги, това писмо с копие до Столичната община 
и без последния абзац подлагам на гласуване. 

Режим на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина Алексиева-Робинсън, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
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Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Заповядайте за предложение, госпожо Иванова. 
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с писмото, 

което току-що гласувахме, докладвано от колегата Румен Цачев, аз 
искам да направя едно предложение. Подобно предложение постъпи 
от колегата Ивков в предходно заседание, но тогава не беше взето 
решение. 

На нашата интернет страница на ЦИК да бъде открита вече 
рубриката „Въпроси и отговори“ във връзка с предстоящите избори 
за  членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България. 
Специално въпросите, които бяха поставени и на които беше даден 
отговор  в  писмото,  докладвано  от  колегата  Цачев,  се  съдържат 
много  важни  изисквания,  с  които  предполагам,  че  комисията  ще 
бъде залята  в  периода на активна кампания и бихме могли да  си 
спестим  много  време  от  отговорите  на  всяко  едно  такова  писмо. 
Поради  това  ви  предлагам  да  гласуваме  откриването  на  такава 
рубрика. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Присъединявам  се  към  колегата 

Иванова  и  предлагам  още  отсега  да  сложим  на  страницата 
„Европейски избори 2019 г.“ Първа рубрика да бъде „Документи“ и 
да  сложим  Акта  и  Изборния  кодекс.  Втора  рубрика  „Въпроси  и 
отговори“.  А после вече  ще ги преформатираме,  когато  започнем 
конкретната работа, както в останалите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Като  се  присъединявам  към  това  предложение,  ще  ви 

предложа  и  допълним  с  линкове  към  страниците  на  Бюрото  на 
Европейския парламент въз основа и на проведената среща с тях. 

Уважаеми  колеги,  подлагам  анблок  на  гласуване  тези 
предложения. 
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Режим на гласуване. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 
Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Цветозар 
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Госпожа Солакова е следващият докладчик. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  за  сведение  ви 

докладвам и за предоставяне на госпожа Манолова за изготвяне на 
договора с охранителната фирма – вх. № ЦИК-00-206 от 30 януари 
2019   г.,  предложение  като  проект  на  договор  от  страна  на 
дружеството, което Централната избирателна комисия избра да бъде 
изпълнител. 

По  същия  начин  ви  докладвам  оферта,  постъпила  при 
госпожа Тихолова по нейни писма, с вх. № ЦИК-08-7 от 29 януари 
2019 г. За сведение. 

И в папка „Покани“ има покани за семинари, включително 
виждам, че има и календар за семинари през 2019 г. За запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова. 

Следващ докладчик е госпожа Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  преписки  с 

вх.  №№ НС-06-4 от  29 януари 2019 г.,  и  ПВР-06-2  от  29 януари 
2019 г. Това са преписки, постъпили от кмета на община Аксаково, 
във връзка с отварянето на запечатани помещения по наше решение. 
Приложено ни изпращат необходимите документи. 

Докладвам го за сведение. 
Колеги, докладвам вх. № ЦИК-00-765/2 от 30 януари 2019 г. 

Това  е  писмо,  получено  от  господин  Грънчаров  –  директор  на 
Дирекция „МИС“. Тук е предоставена информация за обучението. 
Моля да се запознаете с нея. Изнася се информация по отношение на 
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учението. В случай че има някакви предложения – аз не виждам, и 
предлагам да е за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, за сведение и 
запознаване,  като  колеги,  обръщам  внимание,  че  благодарят  за 
активното участие на Централната избирателна комисия. 

Моля продължете. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Следващата  преписка  е  с  вх.  № 

ЦИК-00-765/3 от 30 януари 2019 г. Отново е от господин Грънчаров 
във  връзка  със  същата  тема.  Колеги,  отново  се  предоставя 
информация по отношение на учението и на нашия изходящ номер, с 
който отговорихме на предходното писмо на господин Грънчаров.  

Отново моля да се запознаете  и в случай че  е  необходима 
допълнителна  информация  –  колеги,  знаете,  че  ние  изискахме 
определена информация,  да  го поставим отново на  разглеждане и 
ако  е  необходимо,  да  изискаме  такава.  (Коментари  и  уточнения 
извън микрофона.)

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Какво  ли  се  занимаваме?  Аз  питам 
нормално. По отношение на доклада. Изказването ми е във връзка с 
връзките. Имаме един кибер план…

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  вече 
имаме  протоколно  решение,  когато  обсъждаме,  да  бъде  при 
изключени камери. 

Моля да изключим камерата. 

(Заседанието продължава при изключени камери.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 

господин Чаушев. 
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Изказването  ми  е  свързано  с  връзките 

между отделните преписки. Връзките между отделните преписки се 
губят  казвам.  Междувпрочем  се  губят  в  този  тип  формат  чрез 
компютър.  Казвал  съм  го  и  ще  продължа  да  казвам.  Този  тип 
подредба е наложен просто от типа електронно четене. Нахвърлят се 
определен вид текстове и не може да се направи връзката между тях. 
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Това  между  другото,  за  да  знаем  един  от  проблемите  си:  как  се 
прехвърляме и губим време от една преписка към друга. Отчитам го 
само засега. 

С  една  дума  казвам:  тя,  електрониката,  хубаво,  но  и  по-
простите осигуряват текстовете. Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги,  моля за 
внимание. 

Господин Чаушев. 
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Говоря  за  връзките.  Правим  кибер 

обучение. Видно от една преписка с вх. № ЕП-04-01-58  от 23 януари 
2019  г…. (Шум в залата.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  и  тази 
преписка в момента  е  важна  и  бих  казала  дори,  че  е  по-важна  от 
конкретната,  с  която  се  занимавате.   Защото  тя  касае  пряко 
предстоящите избори. Хайде да гледаме едно по едно. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тази преписка, на която се позовавам, за 
да търся връзките – през цялото време търся – основното, за което 
говорих,  е грамата, получена от съответната среща дето ходихме на 
21-ви. Това е доклад какво е ставало на тази среща. (Реплики.) А пък 
аз търся връзките. 

На тази среща казвам източник само, е казано следното. На 28 
февруари 2019 г. ще се проведе среща за подготовка на европейско 
кибер учение. Нали за това става въпрос тука? (Реплики.) 

Да, но малко по-горе казва: туй нещо е докладвано и ние на 
наше ниво ще проведем туй кибер обучение. Ние сме докладвали, че 
ще го правим. (Реплики.) 

Точно така. Вече и не е просто така. То е част от, видите ли, 
това било в рамките на Европейската мрежа за сътрудничество, по 
което пък е докладвала комисар не знам… Ето тука и един комисар 
има за правосъдие, права и т.н.  

С една дума, през цялото време казвам да го играем… играем 
махаме – да действаме системно. В тази връзка, ако ще го правим, 
добре  е  всички  документи,  поне  за  нашите  представители  да  са 
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налице така както са. След като сме го докладвали, след като някой 
вече има представа за това нещо, добре е да бъдем прецизни. 

Това исках да кажа засега. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други? (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Моля включете излъчването. 

(Заседанието продължава с включени камери.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, в залата сме 14 членове на комисията. Направихме работно 
обсъждане  извън  камера  по  въпрос,  който  съдържа  чувствителна 
информация.  Във  връзка  с  докладвания  вх.  №  ЦИК-00-765/3  от 
31.01.2019 г., колеги, да гласуваме едно писмо, с което да поискаме 
документите, които ни се разясняват като съдържание, да ни бъдат 
предоставени. 

Режим на гласуване…
Уважаеми  колеги,  отменям  гласуването.  Ако  счетете,  че  е 

необходимо да изключваме отново камерите, ще изключим. Ако не, 
след  малко  ще  подложа  на  гласуване,  когато  колегите  са  готови. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги,  подлагам на гласуване по писмо с  вх.  № ЦИК-00-
765/3 от 31.01.2019 г., двата документа, които са описани, да бъде 
поискано да ни бъдат представени. 

Режим на гласуване. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,  

Ерхан  Чаушев,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария Бойкинова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,  
Севинч Солакова), против – 1 (Румяна Стоева-Сидерова).  

Предложението се приема. 
Моля продължете, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, продължавам с преписка с 

вх.  № ЕП-03-1/4 от 29 януари 2019 г.  Преписката е  с резолюция: 

31



„Съобразно предходните резолюции“ и предполагам, че и другите 
колеги  –  госпожа  Сидерова,  председателката,  госпожа  Матева, 
колегата Андреев, са включени в тази резолюция. 

Това е  Доклад относно заседание на Работна група „Общи 
въпроси“, което е проведено на 25 януари 2019 г. Сочи се на тази 
Работна  група  „Общи въпроси“  кои  лица  от  българска  страна  на 
участвали в заседанието. То е минало при следния дневен ред: 

На първо място „Гарантиране на свободни и честни избори“, 
във  връзка  с  което  са  приложени  документи.  Проведена  е  била 
дискусия по ревизираната версия на проектозаключенията на Съвета 
и на държавите членки относно гарантирането на свободни и честни 
избори.  Във  връзка  с  това  Европейската  комисия  е  изразила 
съмнение  относно  добавената  стойност  на  определени 
формулировки, изразени са становищата на държави членки. 

След  това  се  сочи:  „След  заседанието  бе  разпространена 
втората  ревизирана  версия  на  проектозаключенията,  писмените 
коментари, по които ще се очакват до 31 януари 2019 г.“ 

Колеги, пропуснах да кажа в доклада си, че това е преписка, 
която  пристига  от  Постоянното  представителство  на  Република 
България към Европейския съюз в Брюксел и е до Министерството 
на външните работи с копие до Администрацията на Министерския 
съвет,  Министерство  на  правосъдието,  КЗЛД,  ДАЕУ,  Народно 
събрание и ЦИК. 

Също така  тази  преписка  съдържа  и  документ,  който  е  на 
английски език и преводът му е дошъл днес с вх. № ЕП-03-1/5 от 
31 януари  2019  г.  и  от  превода  става  ясно,  че  става  въпрос  за 
съобщение  на  Работна  група  „Общи  въпроси“,  като  отново  има 
приемане  на  дневен  ред.  Точка  1  –  „Гарантиране  на  свободни  и 
честни  европейски  избори“,  обсъждане  на  основата  на 
проектозаключението.  И  т.  3  „Координиран  отговор  на 
дезинформацията“,  а  т.  4  –  Всякакви  други  въпроси.  Следват 
документи, които са във връзка с работните документи, доколкото 
разбирам от превода. 
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На  предходно  заседание  ви  докладвах  и  превода  на 
документа, който е обсъждан предния път, току-що беше пристигнал 
преводът на документа по повод Работна група „Общи въпроси“ и 
заседанието, което е проведено на 11 януари 2019 г. 

Аз  предлагам  да  се  запознаем,  защото  тези  документи 
наистина съдържат важни въпроси с оглед и на другите пристигащи 
преписки  и  да  имаме  предвид  тази  информация  с  оглед 
предстоящите  евроизбори  и  с  оглед  другите  преписки,  които 
обсъждаме и пристигат от различни места. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако погледнете основната преписка, 

преводите  са  на  големия  материал,  който  е  прикрепен  към 
преписката  с  индекс  4.  Ето  това  е  големият  материал,  обаче  в 
писмото, с което ни обясняват на първа и втора страница какво се е 
обсъждало  на  работната  група,  вътре  в  обяснителния текст  §  4… 
Върху какъв текст се е спорило – текстът е на английски, а не на 
български.  Същото  е  и  по  друг  параграф.  Това  не  е  преведено. 
Надолу има и по § 37, и по § 35 има английски текст. Това е някакъв 
съществен и особен спор. Да допреведат само тези страници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова. 

Колеги, да, трябва да се допреведе. Извинявайте, че помолих 
отново  за  информация,  но  то  беше  с  цел  прецизиране  към  кои 
преписки насочваме вниманието си. 

Моля продължете, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  за  да  приключа  с  този 

доклад, просто при доклада си на тази преписка от заседанието на 
Работна  група  „Общи  въпроси“  от  25  януари  2019  г.,  насочих 
вниманието  ви  и  към  преписка,  превода  на  която  докладвах  на 
предходно заседание – току-що ми беше разпределен, а именно вх. 
№ ЕП-03-1/3 от 23 януари 2019 г. Това е превод във връзка отново с 
проведено заседание на Работна група „Общи въпроси“ на 11 януари 
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2019  г.  и  е  превод  на  преписка,  както  ми  е  посочено  от 
деловодството,  а и аз  направих справка – ЕП-03-1/1 от 14 януари 
2019  г.,  която  аз  съм  ви  докладвала,  че  е  пристигнала  като 
съдържание и с приложени документи на английски на 15 януари 
2019 г. Просто като свързан доклад, защото според мене въпросите 
можем да проследим, че са обсъждани на 11 януари, след това на 
25 януари  и  се  засягат  долу-горе  едни  теми.  За  яснота  ви  го 
докладвам по този начин. (Реплики.) 

РУМЯНА СИДЕРОВА:  Аз  обаче  вече  считам,  че  е  назрял 
моментът, в който да имаме специален служител, който ще води тези 
преписки  от  Европарламента,  защото  не  можем  да  обвиним  и 
деловодството. То не може да се ориентира. Даже не е достатъчно и 
това, че единият от тях знае английски. Всичко това като се преведе, 
трябва  да  се  води  от  определен  служител,  който  да  следи,  да  ги 
комплектува  и  да  ги  подрежда,  за  да  може  пък  и  членът  на 
комисията, на когото е разпределено, след това да докладва. И да се 
събират вече по теми, да се класифицират отделно по теми, защото 
ние без да искаме в един момент ще се объркаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова. 

Това е във връзка с поставения от мен въпрос преди старта на 
това  заседание  да  започнем  да  си  окомплектоваме  нашата 
администрация  –  служители  и  сътрудници,  по  повод  изборите  за 
Европейския  парламент.  Благодаря,  че  го  казахте  на  микрофон. 
Важно беше да се запише. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Между другото аз се присъединявам 

към предложението на колегата Сидерова и считам, че с оглед обема 
на  преписките,  които  пристигат,  ние  също  трябва  да  имаме 
предвидени  експерти  с  оглед  наистина  обема  и  предстоящите 
евроизбори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Господин 
Чаушев иска думата по този повод. 
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ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Понеже  минахме  към  организационни 
въпроси, предлагам когато се дава за превод, изрично на преводача 
да се казва срок. Не когато си ще, а докога и защо. Вземам пример, 
аргументирам  се:  едното  от  11-ти  пристига  на  25-ти…  А 
докладчикът заявява: аз ви го докладвах. Обаче къде ще ровим назад 
преди 25 дена какво става. Аргументирам: на преводача, когато се 
резолира,  да  се  дава  и  срок съобразно  обема  и  в  резолюцията  да 
пише,  че  се  разпорежда  на  докладчика,  но  преводът  да  бъде 
извършен в рамките на еди-колко си дена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин  Чаушев.  До  този  момент  за  спешните  преводи  съм  го 
правила, но за другите не съм го правила, защото имаме сключен 
договор, в който има ангажимент за срокове и срокът не е по-дълъг 
от седем дни, но от този момент насетне приемам и ще пиша и  срок. 

Моля продължете, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  връщам  на  доклад 

преписка,  която  е  разпределена  на  госпожа  Цанева  и 
преразпределена на мен. Аз ви я докладвах предния път за сведение 
и запознаване, като обърнах внимание и председателят каза, че е за 
сведение  докато госпожа Цанева се  прибере.  Аз лично вчера при 
подготовката  на  доклада  обсъдих  това  с  госпожа  Алексиева  и 
обръщам  внимание,  че  става  въпрос  за  пристигнало  от  JUST-
CITIZENSHIP-ELECTIONS с вх. № ЦИК-07-6/7 от 25 януари 2019 г. 
– това е основният документ, а преводът е получен на 29 януари и е 
с вх. № ЦИК-07-6/8. 

Тази преписка представлява писмо от Европейската комисия 
от  звено  JUST.Д.3  –  права  свързани с  гражданството  на  Съюза  и 
свободно движение, Главна дирекция „Правосъдие и потребители“. 
Сочи  се,  че  темата  е  Среща  на  европейската  мрежа  за 
сътрудничество  в  областта  на  изборите  и  последващи коментари. 
Благодарят  за  участието  в  срещата  на  21  януари  2019  г.  и 
информират, че всички документи, свързани със срещата, са качени 
на  тяхната  уеб страница CIRCABC с  посочен линк в  областта  на 
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изборите. Сочат ни да се уверим, че имаме достъп до тази страница 
и  „ни  уведомете,  ако  имате  нужда  от  помощ  за  достъпа.  За 
улеснение, понеже CIRCABC се попълва с вашите контакти, моля 
вижте съответните документи, прикачени към това писмо“, което е 
посочено доколкото разбирам на линка. 

Както е  било договорено на срещата,  държавите членки се 
насърчават да създадат свои национални мрежи за избори до края на 
настоящия месец и биха искали да получат обратна връзка след като 
това бъде направено. Също така биха искали да получат коментари 
до 31 януари 2019 г. относно предложението за проект на задание на 
мрежата,  а  също и относно мероприятията  за  съответствие,  което 
проведохме  за  правилата  за  предизборна  кампания  и  правила 
ръководещи  финансирането  и  разходите  на  политически  партии. 
Бихме искали също да  ви напомним за  поканата  за  финансиране, 
публикувана по Програма „Права, равенство и гражданство“. 

Посочен  е  още  един  линк  и  следва  информация,  че  още 
веднъж се  приканва  да  се  представят  предложения за  дейности  в 
подкрепа  на  националните  мрежи  за  избори  и  европейско 
координиране на тази мрежа преди 11 април 2019 г., като молят да 
се  има  предвид,  че  информацията  за  мрежата  е  публикувана  на 
посочения по-долу от тях линк. 

Сочи  се,  че  възможно  най-скоро  ще  информират  за 
подробности  относно  следваща  среща  на  мрежата,  като  докато 
работят по дневния ред за тази среща, молят да се пише до 31 януари 
„в  случай  че  имате  някакви  конкретни  предложения  по  темите, 
които да бъдат разгледани“. И остават на разположение. 

След това са приложени презентации: „Европейска мрежа за 
избори“,  „Европейска  мрежа  за  сътрудничество  в  областта  на 
изборите“ със съответно съдържание, доколкото виждам слайдовете. 

И последната информация, колеги, са две таблици доколкото 
аз успях да се запозная. Тези таблици бяха приложени към преписка 
с вх. № ЦИК-07-6/4 от 18 януари 2019 г. Ние с наше писмо с изх. 
№ ЦИК-07-12 от 25 януари 2019 г. до Европейската комисия, Звено 
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Д-3 – Граждански права и свободно движение, ГД „Правосъдие и 
потребители“, след разисквания изпратихме коректна информация с 
оглед  попълването  в  тези  таблици  по  отношение  на  таблици 
свързани  с  правилата  за  изборната  кампания,  медии,  избори  и 
мониторинг за държавата България и другата таблица, която беше 
предоставена, като им цитирахме и писмо с наш изх. № от м. април 
2018 г., когато сме предоставили тази информация като отговори на 
въпросник.  Включително  тази  информация  препратихме  и  на 
заместник-министъра  на  външните  работи  на  Република България 
госпожа Емилия Кралева и до Постоянното представителство, както 
и поискахме информация дали са предоставяли такава информация 
за държавата България. 

Вчера  председателят  възложи  на  госпожа  Красимира 
Манолова да  извърши проверка дали тази преписка като имейл е 
пристигнала  и  до  други  адресати  освен  Централната  избирателна 
комисия. Госпожа Манолова ме уведоми, че тя е пристигнала само 
до посочените – доколкото разбирам до ЦИК и с копие до JUST-
CITIZENSHIP госпожа Мария Симоник, юръп еуо…

Госпожо председател, доколкото разбрах това беше с цел, ако 
не  е  пристигнала  до  другите  участници  в  срещата,  да  им  бъде 
препратена. 

Поставям на вашето внимание тези въпроси и сега с оглед 
това, че ми беше указано да докладвам за сведение и запознаване, аз 
считам, че има въпроси, по които ние следва да имаме информация 
като  Централна  избирателна  комисия.  Въпросът  е  с  оглед 
направената проверка дали ще препращаме до съответни ведомства 
или органи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  след  като  Централната  избирателна 

комисия неколкократно обсъди, тя прецени, че не е контактна точка 
по линия на Националната мрежа за сътрудничество в Европейската 
мрежа за сътрудничество, с оглед на което и за участие в първата 
среща на тази европейска мрежа,  ние изпратихме документите до 
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господин  Томислав  Дончев  за  определяне  в  сферата  на 
изпълнителната власт на лице, институция или институции – лице, 
което ще бъде точката за България. 

На  тази  среща  на  Европейската  мрежа,  както  беше 
докладвано  от  госпожа  Цанева,  е  присъствал  представител  на 
България от Министерството на външните работи; представител на 
България,  както  ние  бяхме  помолени  да  окажем  съдействие  от 
Централната  избирателна  комисия  и  също  такъв  от  страна  на 
Държавна агенция „Електронно управление“. Само че, колеги, тази 
информация  по  линия  на  срещата  на  Европейската  мрежа  за 
сътрудничество в областта на изборите и последващи коментари е 
пристигнала по имейл само до нас, а не и до други институции. 

Във връзка с това,  колеги,  аз предлагам да препратим тази 
информация  до  господин  Томислав  Дончев,  както  препратихме  и 
предишната информация. Това е моето предложение. 

Заповядайте. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Във  връзка  с  направеното  от 

председателя предложение само припомням, колеги, че аз току-що в 
доклада си казах, че ние вече такава информация препратихме и до 
Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  с  оглед  и  информацията,  която  току-що  госпожа  Ганчева 
припомни, аз ще подложа на гласуване и двете предложения. 

Заповядайте. 
АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Аз  лично  считам  в  конкретния 

случай, че докладваното от колегата Ганчева би трябвало да бъде 
изпратено на заместник-министър-председателя, който да прецени с 
оглед това коя е точката за контакт. Това което ние изпратихме като 
писмо във връзка с информацията, която е въведена в табличен вид 
по  отношение  на  предизборната  кампания,  която  Централната 
избирателна комисия е  предоставила предходно на 20 април 2018 
г., а тази въведена информация се разминава с това, което ние сме 
предоставили  в  тази  връзка,  ние  изпратихме  до  Външно 
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министерство с желанието все пак да бъде проследено този път дали 
наистина ще бъде въведена правилната информация. Двете неща са 
различни,  затова  аз  считам,  че  би следвало  да  бъде  изпратено  до 
господин  Томислав  Дончев,  а  вече  той  да  прецени  как  да  бъде 
организирано предаването на информацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Само  да  вметна  към  колегата 

Андреев. Колега Андреев, аз лично не съм разбрала, че направеното 
от  вас  предложение  за  изпращане   на  копие  от  писмото  до 
Министерството на външните работи, е било в този смисъл, който 
вие казвате. 

Колеги,  припомням  за  яснота  и  коректност,  че 
информацията,  която  ние  изпратихме като  писмо до  същото  това 
звено JUST-Д-3, Европейска комисия, беше в отговор, както казах и 
преди малко в доклада си за яснота на колегите, беше в отговор на 
писмо, пристигнало в Централната избирателна комисия, което беше 
разпределено  на  мен  и  на  колегата  Цанева  във  връзка  с 
предстоящата среща на 21 януари 2019  г.  и с  цел подготовка.  И 
доколкото  се  сещам,  беше  адресирано  „Скъпи  контактни  точки, 
скъпи колеги…“

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, с оглед изказаните тези, аз ще подложа на гласуване 

поотделно двамата адресати. 
Колеги,  първо  подлагам  на  гласуване  препращане  до 

господин Томислав Дончев. Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Метин 
Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Севинч  Солакова,  
Цветозар Томов), против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 
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Колеги,  сега  подлагам  на  гласуване  препращане  до 
Министерството на външните работи. Режим на гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Ерхан Чаушев, Иванка  
Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  
Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин  
Сюлейман,  Цветозар  Томов),  против  –  7  (Александър  Андреев,  
Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Камелия Нейкова, Росица Матева,  
Румен Цачев, Севинч Солакова.)   

Заповядайте. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Мога  ли  само  като  докладчик, 

понеже от мен се очаква да изпиша писмото, да прецизираме текста: 
препращаме какво? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: За предприемане 
на последващи действия във връзка с тази контактна точка, защото 
това е по тази линия. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Госпожо  председател,  моля  да 

подложите на прегласуване последното гласуване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  когато  се  предложи  прегласуване,  се 

преминава  към  процедура.  Колеги,  процедура  по  прегласуване. 
Прегласуваме предложението за препращане до Министерството на 
външните работи. 

Режим на гласуване. 
Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  8  (Владимир  Пенев,  

Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-Сидерова,  
Цветозар Томов),  против – 8 (Александър Андреев, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков, Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Севинч Солакова).  

Имате ли още доклади? (Реплики, обсъждания.) 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото разбрах от обсъжданията 

по  тази  преписка  оперативно,  се  обединяваме  да  възложим  на 
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администрацията  да  провери  съответните  линкове  и  достъпната 
информация  на  тях  за  запознаване  от  Централната  избирателна 
комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Нашата администрация, подчертавам. 
Уважаеми  колеги,  давам  думата  на  госпожа  Матева,  след 

което ще бъде господин Пенев. Упълномощавам госпожа Солакова 
да води. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги,  в  началото  на  заседанието  ви 
докладвах  постъпили  писма  по  електронната  поща  във  връзка  с 
организацията на Седмото заседание на Изпълнителното бюро на A-
WEB,  които  бяха  на  английски.  Сега  пристигна  преводът  на 
съответните писма с вх. № ЦИК-07-198/39 – преводът е № ЦИК-07-
198/41, на вх. № ЦИК-07-198/38, преводът е № ЦИК-07-198/40. Това 
е във връзка с информация на кого да се изпратят поканите и писма 
за съдействие за визи. 

Също така ви докладвам, че е пристигнала от A-WEB с вх. 
№ ЦИК-07-198/42  от  днешна  дата  програмата  за  конференцията, 
както и протоколът от проведеното Шесто заседание. Качено е на 
английски.  Програмата  за  конференцията  е  63  страници,  както  и 
протоколът от проведеното Шесто заседание във Фиджи, които ще 
се обсъждат. Ще бъдат преведени до понеделник и във вторник ще 
ви ги докладвам на български език. 

За сведение в момента. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Ето срокът е определен и 

за превода. 
Следващият докладчик е колегата Пенев. Заповядайте. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа  освен 

че са качени всички материали във връзка с договора с АИМС-Тех 
ООД,  включително  цялата  кореспонденция,  осъществена  между 
Централната  избирателна комисия и изпълнителя,  е  публикуван и 
проектът  на  писмо,  което  предлагам  да  изпратим.  Нанесъл  съм 
някои корекции по него, затова моля да ги погледнете. 
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Допълнително предлагам на стр.  1 в четвъртия абзац да се 
допълни, че освен че не са давани нови насоки, не е даван и нов срок 
за  допълване  и  преработване  на  представения  за  трети  път 
окончателен доклад. 

Това са моите предложения. Моля да погледнем писмото и да 
решим ще нанасяме ли допълнителни корекции по него. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, да се запознаем с 
нанесените допълнителни бележки по проекта на писмо. 

(Запознаване, коментари и уточнения извън микрофона.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, след обсъждане в оперативен порядък подлагам на гласуване 
така  изготвеното  писмо със  забележките,  направени в  оперативен 
порядък. 

Режим на гласуване. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Владимир  Пенев,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Мария  
Бойкинова,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 

Централната избирателна комисия. 
Свиквам  следващото  редовно  заседание  на  комисията 

следващия вторник, 5 февруари 2019 г., в 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 13,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
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Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

43


