ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 23
На 18 април 2019 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклад относно разяснителна кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
2. Писмо относно конкурса за възлагане на компютърна
обработка на данните и отпечатването на бюлетин с технически
носител от изборите за членове на Европейския парламент на 26 май
2019 г.
Докладва: Кристина Стефанова
3. Указания на КЗЛД и ЦИК относно обработване на лични
данни в изборния процес.
Докладват: Мари Бойкинова, Николай Николов
4. Проект на решение относно промяна в състава на РИК.
Докладва: Александър Андреев
5. Проект на решение за поправка на техническа грешка в
Решение № 47-ЕП.
Докладва: Йорданка Ганчева
5а. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Александър Андреев, Георги Баханов,
Мирослав Джеров
6. Разни.
Докладват: Мария Бойкинова, Александър Андреев,
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Йорданка Ганчева, Силва Дюкенджиева, Севинч
Солакова, Катя Иванова, Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Бойчо Арнаудов
ПРИСЪСТВАХА: Стефка Стоева, Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Силвия Стойчева
Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от
госпожа Стефка Стоева – председател на Комисията, и госпожа
Силва Дюкенджиева - заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добър ден, колеги!
Откривам днешното заседание.
По дневния ред, колеги, предложения, допълнения? Госпожа
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в точка 6 – Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Добре. Госпожа
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
моля по ваша преценка да ме включите с проект на решение за
определяне вида и размера на торбите предвид писмо на
Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Джеров.
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МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Моля да бъда включен в точка Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Андреев,
заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля да ме включите с нова
точка – отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаема госпожо председател,
моля в точка 3 – Указания на КЗЛД и ЦИК относно обработване на
лични данни в изборния процес, да бъда включен като докладчик, за
да представя един проект на указания относно СИК и РИК. С
госпожа Бойкинова и колегата Андреев вчера след обяд изработихме
този проект и е добре Комисията да бъде предварително запозната с
тези материали, преди да бъдат изпратени за съгласуване в
Комисията за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги?
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: В новосформираната точка за отваряне
на запечатани помещения, ако обичате. И в точка Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Може ли да направя едно искане – да
бъда включен в същата точка за отваряне на запечатани помещения.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Оформяме една нова
точка 5а с тримата докладчици с искания за отваряне на помещения.
Други колеги, които искат да се включат? Не виждам.
Колеги, моля процедура по гласуване на така предложения
дневен ред с допълненията.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам вх. № ЦИК-06-13-1 от 18
април 2019 г., 9,51 ч. Получили сме оферта от Сиела Норма за
участие в нашата поръчка за наемане на три хиляди машини за
гласуване. С вх. № ЦИК-06-12-1 от 18 април 2019 г., 9,49 ч. сме
получили оферта в запечатан плик от ЛЕКС БГ. С вх. № ЦИК-06-112 от 18 април 2019 г. в 9,56 ч. сме получили оферта и от „Български
машини за гласуване” ЕООД.
Офертите са в срок. Комисията от четирима членове на ЦИК
предлагам да напуснем и да започнем работа на комисията съгласно
обявеното време 10,30 ч. Това ще продължи доста дълго време, така
че моля да го имате предвид за кворума в заседанието. Колеги, да
тръгваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря ви, господин
Чаушев. Колеги, една добра новина за всички!
Да поздравим госпожа Бойкинова и цялата Комисия, всички
решения на Върховния административен съд са постановени, нямаме
нито едно отменено решение както на районните избирателни
комисии, така и за единствения отказ за регистрация на коалиция „За
теб, България”. Съдът е отхвърлил всички жалби, което означава, че
Комисията е била права. Това е една радостна новина.
Второто, колеги, което исках да кажа. Жалби и писма в
Комисията пристигат само на служебния имейл на ЦИК. Изглежда
естествено, само че има два случая, в които аз съм установила, че
пристигат на лични имейли на членове на Комисията. Моля ви, това
не се прави! Всичко пристига на общия имейл и се разпределя на
докладчици. Папките са безкрайно много и ако някъде се случи с
кламер да се е закачило нещо и не е резолирано, не си го подавате
помежду си, връщате го в деловодството, за ад бъде резолирано и
разпределено по надлежния начин. Това е молбата ми.
Господин Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: В тази връзка само да ви кажа, че вчера
ми беше предадено резолирано за мен на 28 март 2019 г. – 20 дни покъсно. Питах в деловодството защо ми го дават сега, казаха, че
преди два-три дни колегата Бойкинова им го е дала, било е при нея и
ги е питала защо това е при мен, а не е дадено на Баханов. Къде се е
загубила връзката 20 дни? Това е нещо формално, протоколи за
отваряне на помещение, но ако дойде някоя жалба и е със срок, в
който трябва да се произнесем, не е нормално според мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз получих този протокол и
действително не обърнах внимание, видях „Б” и си помислих че е за
мен. И сметнах, че в активен период няма да занимавам Комисията с
преписки по отваряне на помещения, те са за сведение. Лично за
себе си бях решила да си ги събера в една папка и като свърши
активният период, да ви ги докладвам за сведение. Но в последния
момент просто видях, че всъщност не е Бойкинова, е Баханов и го
предадох на колегата Баханов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, знаете колко е
важно да имаме сигурност и да знаем, че документацията тече
правилно и по докладчици.
Господин Баханов, имате думата отново.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз не знам дали имаме решение и
мисля, че нямаме всеки сам от членовете на Комисията да взима
решения как да процедира с преписки. Ако взимаме решение да не
докладваме тези протоколи за отваряне на помещения, да го вземем
като решение и никой да не ги докладва, а не индивидуално всеки да
решава какво да прави.
Освен това искам да отбележа, че имаше една добра
практика, примерно видях, че решението за отваряне е било на
доклад на колегата Бойчо Арнаудов. Хубаво е като дойде вече
отговорът за отваряне на помещение, протоколи и др., пак да отиде
при него, защото колегата си следи преписката и знае какво се
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случва. Мисля, че това е добра практика, а не да се разпределя
хаотично. Просто трябва да има някакъв ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, това е правилно за
всички преписки, не само за отваряне на помещения. За да не се губи
целият ресурс друг колега да започва отначало.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не съм казала да не ги докладваме,
просто аз за себе си прецених, че в най-активния период, в началото
на април, когато приемахме хронограми и изборни книжа е
абсолютно неправилно да занимавам Комисията за сведение с това,
че комисия в изпълнение на наше указание е отворила помещение.
Прегледала съм, преценила съм и не считам, че това са някакви
спешни преписки и трябва да взимаме специално решение как и кога
да ги докладваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, да не се
занимаваме повече. Това, което исках да ви кажа за имейлите, ви го
казах. Не споменавам имена, не е необходимо, считам, че оттук
нататък няма да има такъв случай. Това е важен въпрос за
сигурността ни.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред разяснителна кампания. Думата има госпожа Стефанова.
Точка 1. Доклад относно разяснителната кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в моя папка от днешно
заседание има папка „Разяснителна кампания”. Там е публикуван
проект на писмо П-178, писмо БНР, моля да го погледнете. То е
изготвено във връзка с възлагане на излъчване във всички програми
на Българското национално радио на радиоклиповете, които са
готови.
Освен писмото към него има приложен медия план. Който
желае, може да се запознае.
Предложението на Българското национално радио е във
всички техни програми да бъдат излъчени радиоклиповете, свързани
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с нашата разяснителна кампания. Предложението от БНР е
оптимално излъчване във всички часови пояси, вие можете да
видите в медия плана.
Колеги, в сравнение с 2017 г. планът е по-добър, като
оптимален вариант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, виждате медия
плана, има ли въпроси? Изказвания?
Колеги, ако няма въпроси към медия плана, извън този за
деня на изборите, 26-ти, че ще има три излъчвания, без вечерното, за
да се призовават гражданите да гласуват, процедура по гласуване да
изпратим с писмо така предложения план.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Приема се протоколното решение. Имате думата.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в същата папка има
публикувани три проекта за радиоклипа – № 1, № 2 и № 3. Моля да
ги изслушате. Това, което е като допълнение към третия клип, моето
предложение е да се включи дата 26-ти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова има
думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз мисля, че има грешка в третия клип.
Прослушайте го внимателно, защото при излизане от кабината за
гласуване…
(Обсъждане извън микрофон.)
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имат адресна регистрация по
постоянен и настоящ адрес в България или в друга държава членка
на Европейския съюз през последните три месеца.
(Обсъждане извън микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Моля Ви, на
микрофоните, колеги. Моля ви! Включвайте микрофоните, за да не
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си водим такива домашни разговори, в противен случай ще дам
почивка. Не може така да си говорим, обсъждаме неща, които трябва
да са публични.
Госпожа Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, моля да обърнете
внимание на текста на клип № 3. Предлагам предпоследното
изречение да придобие следната редакция: „Подайте я на член на
СИК, който ще свери номера, ще откъсне отрязъка на бюлетината
пред вас и ще постави втори печат на гърба й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Стефанова?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: В радиоклип № 3 предлагам да
се добави датата „на изборите на 26 май 2019 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, колеги,
мисля, че е удачно това. Даже навсякъде в клиповете да се слага и
датата, ако има такава времева възможност, разбира се, за да може
да се постигне и втори ефект – да насочваме вниманието на
избирателите, че изборите са на 26 май.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Както каза колегата Баханов
правилно, ако има възможност. Тъй като клиповете са 30-секундни и
това би взело от времето. Ако позволява времето, да се включи, но
ако не – важното е да остане текстът, който разяснява де факто
начина на гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, обърнете
внимание в третия клип как започва изречението: „Гласувате, като
член на СИК…” Малко е подвеждащо. Какво ще си помислят хората
– това за членовете на СИК ли се отнася, за избирателите ли? Нещо
трябва да променим граматически. Или да започнем „При
гласуването…” И да има категоричност – трябва да постави.
Колеги, други бележки и изказвания по трите клипа?
Виждате съдържанието, чухте и как звучат. Други предложения?
Госпожо Ганчева, заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз нямам предложения и
изказвания, съгласна съм с тези, които се направиха, но ще моля
госпожа Стефанова да го изчете с корекциите и така да го одобрим.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Клип № 3. Как се гласува с
бюлетина на 26 май (ако има възможност). При гласуването член на
СИК откъсва пред вас бюлетината от кочана и поставя печат на
гърба й. В кабината гласувате с химикал, пишещ със син цвят, с
поставяне на знак Х или V само в едно от квадратчетата с номера на
избраната от вас партия, коалиция, независим кандидат или „Не
подкрепям никого”. Можете да отбележите и преференция в
кръгчето. Сгънете бюлетината, подайте я на член на СИК, който ще
свери номера, ще откъсне отрязъка на бюлетината пред вас и трябва
да постави втори печат на гърба й. Пуснете бюлетината в
прозрачната кутия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте текста.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз предлагам да остане „ще”,
ако сте съгласни, колеги.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Аз мисля, че е по-добре да не остава.
Подайте я на член на СИК, който сверява номера, откъсва и поставя
втори печат на гърба й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Точно така, всичко е в
сегашно време, защото иначе времената са смесени и не звучи добре.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, аз подкрепям госпожа Цанева
всичко да е едно и също, защото тук е разяснителна кампания към
избирателите. После при обучението на СИК вече ще използваме
„трябва”, „ще”, тоест да наблегнем върху задълженията на членовете
на СИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други предложения има
ли, колеги?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
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Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Колеги, предполага се, че сме подобрили клиповете
максимално и сме ги привели в съответствие със закона. Чухме и
звученето.
Господин Андреев?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегите имаха предвид да го
чуем, защото когато се слуша, може би ще изникне още нещо. Но се
надявам, че вече сме изчистили всички въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е така, но госпожа
Стефанова казва, че времето ни притиска. Ако има възможност, да
ги чуем, ако няма, се доверяваме, че сме направили всичко
възможно.
Госпожо Стефанова, продължавайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в същата папка от
днешно заседание е публикуван клип № 2. Ще ви го пусна на
мултимедията. (Прослушване на клип № 2.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Дюкенджиева,
заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, така както звучи, излиза,
че ще гласуват до 11 май, а подаването на заявлението е до 11 май.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Да ми кажете как да го запиша в
текста.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моето предложение е:
„Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да
напуснат дома си и да гласуват в изборното помещение, могат да
подадат заявление до общинската администрация до 11 май, за да
гласуват с подвижна избирателна кутия.” За да е ясно, че срокът е до
11 май.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Да, правилно е да се
размести, датата да отиде до заявлението. За яснота.
Госпожо Цанева, заповядайте.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Във второто изречение ми се струва, че
трябва да акцентираме на това, че само ако в населеното място вече
има назначена подвижна избирателна комисия, можете да подадете
заявление до 20-ти. Защото първо се чува, че пропусналите този срок
могат до 20 май, а втората част от изречението някак си се губи.
Имали сме много такива случаи.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Пропусналите този срок подават
заявление до 20 май, само ако в населеното място вече има
назначена подвижна избирателна комисия.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не, да се започне с: Ако в населеното място
има, тогава пропусналите този срок могат да подадат заявление до
20-ти.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Обръщам словореда. Добре.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, на мен лично не ми
звучи много ясно това „пропусналите този срок”. Кой е този срок,
който са пропуснали? Просто малко да помислим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз предлагам във второто изречение да
изпишем „има назначена подвижна секционна избирателна
комисия”. Това е моето предложение, такъв е изразът на закона.
И в третото изречение да акцентираме върху това, че с
подвижна избирателна кутия гласуват само избирателите с трайни
увреждания. Да отпадне „но не и членовете на семействата им”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Тогава и в третото
изречение трябва да сложим „секционна”. Секундите са 26, дано да
се вмести във времето.
Ще добавим ли „хората с трайни увреждания” или само „с
увреждания”. Струва ми се, че „увреждания” е по-правилно, трайни,
нетрайни – зависи от всеки конкретен случай.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Като махнахме „но не и членовете на
семействата”, няма нужда от това трето изречение. Защото ние горе
казваме „избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват
да напуснат дома си”, и накрая „С подвижна избирателна комисия
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гласуват само избирателите с увреждания”. Няма смисъл, според
мен това трето изречение е било, за да се каже, че членовете на
семействата нямат право. А като отпадне, цялото трето изречение е
по-добре да го няма, ние не казваме нищо ново с него. .
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Но става по-къс клипът.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Може би да поясним повече второто
изречение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Дайте вариант.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Ако в населеното място вече има
назначена подвижна избирателна комисия и избирателите не са
подали заявление до 11 май, могат да подадат заявление. Нещо от
този вид, но сега не мога да го напиша. Защото наистина не може да
започне изречението
с „пропусналите този срок”. По-скоро,
неподалите заявление до 11май.
Може би: „Ако в населеното място вече има назначена
подвижна секционна избирателна комисия и избирателите, неподали
до 11 май заявление…” Но пак става дълго.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моето предложение е, ако сте
съгласни, да го запълним с текст „избори за членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май”. Пак с датата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Или: „Неподалите в горния срок
избиратели подават заявление до 20 май, ако в населеното място
вече има назначена подвижна секционна избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо
Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Второто изречение: „Ако в населеното
място вече има назначена подвижна секционна избирателна
комисия, избирателите с трайни увреждания могат да подадат
заявление до 20 май”.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не, защото въз основа на тези
заявления, най-малко 10, се образува ПСИК. Първият срок е много
важен, защото въз основа на него при наличие на десет такива
подадени заявления се образува ПСИК. Тоест вторият срок е
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наистина, ако си го пропуснал или по някакви причини не си подал
заявление. Така че, считам, че трябва да си остане във вариант
„Неподалите в посочения по-горе срок избиратели подават
заявление (или могат да подадат заявление) до 20 май, ако в
населеното място вече има назначена подвижна секционна
избирателна комисия.”
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Според мен обаче редакцията, която аз
ви споделих, предполага, че вече има назначена подвижна секционна
избирателна комисия и тогава могат да подадат в този срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз се замислих
върху думите и на колегата Бойкинова. Наистина ние трябва да
поощрим всички избиратели до 11 май да си подадат заявлението.
Много е важно да знаят, че само включени в списъка за гласуване с
подвижна избирателна кутия могат да гласуват в изборния ден. И да
не може да се дописват никакви други лица, дори да са с най-трайни
увреждания.
В този смисъл единият вариант е до 11 май да е този текст и
да нямаме другата възможност. А след 11 май да пуснем клип, в
който се казва: В населени места, в които има назначена подвижна
секционна избирателна комисия, лицата с трайни увреждания могат
да подадат заявление до 20 май за включване в списъка за гласуване
с подвижна кутия.
Предлагам второто изречение да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз съм съгласна с колегата Солакова,
че наистина трябва да ги разделим в два клипа. Още повече, че вече
ние ще знаем образуваните подвижни избирателни комисии и
вторият клип може да ни е по-подробен, да насочим тези избиратели
да влизат в сайта на общината, да видят дали в тяхното населено
място има подвижна избирателна комисия и съответно да подадат
заявление до 20 май.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: В случай че това предложение на колегата
Солакова се възприеме и отпаднат второто и третото изречение, ние
ще си освободим едно място и според мен в този случай бихме
могли да го допълним с нормата на чл. 37, ал. 3, а именно какво се
посочва в заявлението, да има някаква по-подробна информация. И
особено да акцентираме, че към това трябва да приложат копие от
документ на ТЕЛК или НЕЛК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Госпожо
Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Понеже нямаме време да го
отлагаме, трябва днес да уточним финално двата текста на
разделението на клип № 2, за да мога да ги изпратя за изработка още
днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Андреев,
заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам третото изречение
да си остане с оглед на това, което каза и колегата Солакова. А
именно че в този списък за гласуване с подвижна избирателна кутия
могат да гласуват само лицата, които са с трайни увреждания, които
не им позволяват да напуснат дома си. Но не могат и членовете на
техните семейства да гласуват. Ако отпадне – това е текстът на
изречение второ, което наистина включва един срок след 11 май, а
именно при образувана вече секция да може да се добавя в списъка
за подвижна секция хората, които не са успели да подадат заявление
до 11 май. Затова считам, че ако остане текстът, а дали в рамките на
това второ изречение можем да добавим допълнителна информация,
това трябва просто да се види как най-съкратено може да бъде. Но
при всички случаи третото изречение според мен трябва да остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Има различни предложения както по съдържанието, така и
генерално за разделяне клипа на две части – до 11 май и до 20 май,
двете законови възможности.
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Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Тоест ще бъдат изработени два
отделни клипа и реално ще ни остане само един от петте, който е
предвиден за машинното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ние имаме по договор
пет и ако ги направим тук два, те си ги броят, независимо от темата.
Госпожо Стефанова, имате думата.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: На работна група за
разяснителна кампания за четвъртия клип коментирахме текста за
преференциите. Ние така или иначе на 11 април го отложихме, ако
искате, сега е времето да решим дали ще разделим двата клипа и да
остане, което е добре, и няма да има преференциите. Част от
колегите в групата изразиха мнение, че не са за това да има такъв
клип за преференции. Ако искате това да го изясним, за да можем да
вървим в тази посока на предложението на госпожа Солакова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: При това положение принципно трябва да
решим два въпроса: дали ще се счита, ако разделим до 11 и до 20
май, че ще бъдат два клипа или един клип и в такъв случай вторият
въпрос, който трябва да решим, е ще има ли клип № 4 с
преференциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Първият въпрос ми се
струва решен – два клипа са. Като искаме две отделни излъчвания с
различно съдържание, няма да ни го броят за един. И тогава остава
вторият въпрос – ще имаме ли клип за преференции, за да видим за
хората с увреждания с каква възможност разполагаме. За тях,
разбира се, поне един клип е предвиден, въпросът е дали да бъдат
два. Практически е много хубаво да са два, но ще се концентрираме
тук и ще оставим една част от гражданите, които желаят да
упражнят правото си на преференция, без клип.
Имате думата, колеги. Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз ще предложа следната редакция на
клип № 2. Изречение първо да си остане, като срокът до 11 май се
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качи по-горе, както вече уточнихме. А изречение второ да придобие
следната редакция: „В случай че този срок бъда пропуснат, ако в
населеното място вече има назначена подвижна секционна
избирателна комисия, те могат да подадат заявление до 20 май.”
И предлагам задължително да отразим, че към заявлението се
прилага копие от документ от ТЕЛК (НЕЛК).
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Това, което казва колегата Иванова,
е така, но в решението, което беше за подвижните секционни
избирателни комисии, освен тези документи дописахме и
допълнителни от типа на епикриза и други, които можем да вземем
като точна формулировка и да бъдат отбелязани в клипа. Решението
вече е публикувано на сайта, така че можем в максимална степен да
улесним хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Стефанова?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз призовавам да го изпишем и
да видим дали ще можем да се поберем в тези 30 секунди, защото
става много дълго като текст. А ако останат два отделни клипа, ще
има време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Не сме го гласували,
колеги. От нашето решение ще зависи ще има ли отделно клип за
машинно гласуване и отделно клип за гласуване с предпочитание.
Много е хубаво да разделим клипа на две, но толкова ли е фатално и
не казваме ли тук всичко? Сега да тръгнем да променяме сключени
преди няколко дни договори, не звучи особено добре.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако можем по някакъв начин да
направим второто изречение по-разбираемо, защо да го
преместваме. При това положение може да използваме този
четвърти клип, който остава – дали за преференции, дали за
машинното гласуване или пък може да има един, който да указва
точно как се върви. Защото ние имаме как се гласува с бюлетината,
но нямаме самото гласуване, тоест какви са действията, които се
извършват, от влизането, представянето на документите,
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предаването на бюлетината, гласуването. Може и в тази насока да се
мисли за този четвърти клип.
В тази връзка считам, че ако можем тук да го изчистим, найдобре е да си остане един клип, който да урежда изцяло гласуването
на избирателите с подвижна избирателна кутия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата колеги.
Госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: В договора имаме изработка на
пет клипа. Аз искам само да уточня, че клип № 3 е как се гласува с
бюлетина. По молба на господин Чаушев сме оставили петия за
машинното гласуване. Имаме един четвърти, който е свободен. Там
планирахме да е за преференции, но имаме разногласия, сега е
моментът да решим какво правим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Клип № 3 за начина на
гласуване вече го уточнихме. Не можем в рамките на 30 секунди да
обхванем целия процес. Клиповете така или иначе са само пет,
колеги. Казваме кои граждани имат избирателно право, как гласуват
хората с увреждания, машинно гласуване и остава един. Избираме
дали да разделяме за двете дати за хората с трайни увреждания или
да обясним на желаещите да гласуват с преференция.
При тази ограничена възможност, колкото и да ми харесва
вариантът за разделяне, на мен ми се струва, че трябва да отделим
място, време и внимание на хората, които искат да упражнят правото
си на преференция. Това е важно и е достижение на Кодекса.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Това, което беше като идея,
тъкмо исках това да кажа, е да публикуваме съобщение на
страницата на ЦИК, преведена на английски. Ако мога да направя
предложение, отново нещо по-подробно да се качи като съобщение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз подкрепям колегата Стефанова и
считам, че едно такова допълнително съобщение за гражданите на
чужда държава членка на Европейския съюз само ще утежни самия
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клип. А имайки предвид и минималния брой адресати, към които е
насочено това съобщение, считам, че не е удачно да бъде заедно със
съдържанието за основния вид избиратели в Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, аз мисля, че ако остава второто
изречение, всъщност ние не утежняваме във времето, тъй като
допълваме „само ако в населеното място”, а бихме могли „Само ако
в населеното място има вече назначена подвижна секционна
избирателна комисия, пропусналите срока подават заявление до 20
май”. Тоест имаме една дума повече и една дума махаме.
Що се отнася до предложението на госпожа Иванова, аз не
съм против, но за мен мястото му не е във второто изречение.
Защото ще излезе, че тези, които до 20 май подадат, трябва да
представят ТЕЛК (НЕЛК), а тези, които са до 11 май, няма нужда да
правят това.
КАТЯ ИВАНОВА: Смятам, че в последното изречение
задължително трябва да упоменем, че към заявлението се прилагат
съответните документи.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако в клипа ще се включат
документите, както предлага колегата Иванова, по нашето решение
всъщност необходимите документи са копие от документи от ТЕЛК
(НЕЛК) или медицинска епикриза за здравословното им състояние.
Това – за информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Но нямаме толкова
време, разполагаме с 26 секунди.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, независимо че ще
се повторя в последната част, ще го направя като предложение.
Вместо второто и третото изречение предлагам: „Пропусналите
срока за подаване на заявление – 11 май, могат да подадат заявление
до 20 май, ако вече има назначена подвижна секционна избирателна
комисия.” И последното изречение: „С подвижна избирателна кутия
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гласуват само избирателите, включени в списъка за гласуване с
подвижна избирателна кутия.” Тъй като те когато вече са включени,
е извършена преценката по представените документи и т.н. След
като казваме, че само включените в списъка могат да гласуват, ние
изключваме не само други лица от семейството, домакинството, но
изключваме дори и тези, които са с трайни увреждания. Защото
условието е избирателят да фигурира в списъка. Иначе за мен
последното изречение е подвеждащо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте
предложения вариант. Имате думата. Госпожа Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: На мен лично предложението на
госпожа Цанева най-много ми допадна, то беше и близко до това,
което аз ви споделих. За третото изречение, както кажете. Но за
второто специално ми се струва, че е по-ясно: „Само ако в
населеното място вече има назначена подвижна секционна
избирателна комисия, пропусналите срока могат да подадат
заявление до 20 май.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Бихте ли предложили
как да изглежда новият вариант, за да не гласуваме изречение по
изречение.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Гласуване на избиратели с
увреждания на 26 май. Избирателите с трайни увреждания, които не
им позволяват да напуснат дома си и да гласуват в изборно
помещение, могат да подадат заявление до общинската
администрация до 11 май, за да гласуват с подвижна избирателна
кутия. Само ако в населеното място има вече назначена подвижна
секционна избирателна комисия, пропусналите срока подават
заявление до 20 май. С подвижна избирателна кутия гласуват само
избирателите с трайни увреждания.” И спираме дотук.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз си оттеглям предложенията,
включително и за трето изречение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо
Йосифова.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Аз предлагам, ако остане третото
изречение, да бъде така както каза госпожа Солакова – с трайни
увреждания, включени в списъка. За пълнота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Заповядайте, госпожо
Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Моето предложение е, ако няма
време, да отпадне „секционна”, а да остане „подвижна избирателна”.
Чета го отново:
„Гласуване на избиратели с увреждания на 26 май.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да
напуснат дома си и да гласуват в изборно помещение, могат да
подадат заявление до общинската администрация до 11 май, за да
гласуват с подвижна избирателна кутия. Само ако в населеното
място има вече назначена подвижна избирателна комисия,
пропусналите срока подават заявление до 20 май. С подвижна
избирателна кутия гласуват само избирателите с трайни увреждания,
включени в списъка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте
последния вариант на втория клип. Има ли още предложения,
изказвания? Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Благодаря. Колеги, час и половина отделихме на трите клипа.
Ще помоля госпожа Дюкенджиева да продължи да води
заседанието, налага се с госпожа Ганчева да излезем, защото има
среща с представители на Черна гора.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Иванова,
заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: По процедура предлагам разглеждането
на четвъртия клип да се отложи. Виждате колко спорове имаме,
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особено пък ако ще гласуваме клип за предпочитания/преференции,
и да продължим по другите точки от дневния ред.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Стефанова?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Аз искам да кажа, че имаме срок
и това отлагане мога да го направя до утре сутринта.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз доколкото разбирам,
предложението е отлагането да е в рамките на днешния ден, просто
да е малко по-късно.
Колеги, да гласуваме ли процедурното предложение? Не.
Клип № 4 се отлага за по-късно през деня.
Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Бих искала да допълня относно
клип № 2, който гласувахме преди малко, че ако не ни стигне
времето от 30 секунди, може да отпадне „хората с трайни
увреждания” в края, като резервен вариант. „С подвижна
избирателна кутия гласуват само избирателите, включени в
списъка”.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма да е ясно според
мен.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Нали започваме изречението и
самия клип с „Избирателите с трайни увреждания…” Става: „С
подвижна избирателна кутия само тези избиратели, които са
включени в списъка.”
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Добре. Продължавайте,
госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, остава да одобрим
статичния банер, който е в папката от днешно заседание. Статичен
интернет банер 300/250 като размер.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, не виждам
възражения.
Подлагам на гласуване предложението за статичен интернет
банер. Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Александър Андреев, Георги Баханов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Госпожо Стефанова, продължаваме.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, в същата папка са
публикувани проекти на писма. Това са първите четири писма, те са
с еднакъв текст, адресирани са до различни дружества. Отдолу е
съобщение „Разяснителна кампания”. Това е във връзка с взетото от
нас решение в понеделник за вариант за сключване на договор за
директен маркетинг и договор за дигитален маркетинг.
Моето предложение е да одобрим писмата, така както в
понеделник ги представих, до дружествата, които са взели участие
по същия предмет на дейност поръчка по ЗОП 2016 г. и 2017 г. и да
ги поканим на среща, както и да публикуваме съобщение на
интернет страницата, ако има други заинтересувани лица, да ни
изпратят техните предложения.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, предложения?
Не виждам предложения.
Подлагам на гласуване писмата, така както са предложени от
докладчика, заедно с предложението да бъде качено съобщение на
интернет страницата на ЦИК.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Госпожо Стефанова, заповядайте по втора точка от дневния
ред.
Точка 2. Писмо относно конкурса за възлагане на
компютърна обработка на данните и отпечатването на Бюлетин с
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технически носител от изборите за членове на Европейския
парламент на 26 май 2019 г.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в
отговор на изпратено наше писмо с изх. № ЕП-00-64 във връзка с
провеждане на заседание на работна група в Централната
избирателна комисия на 18 април от 15 ч. във връзка с провеждане
на конкурса за възлагане на компютърна обработка на данните в
РИК и ЦИК и издаване на Бюлетин на ЦИК с технически носител за
резултатите от гласуване на изборите за Европейски парламент, сме
получили отговор с вх. № ЕП-00-67 от 17 април, с който
„Информационно
обслужване”
ни
информират,
че
на
демонстрациите и изпитванията на предлагания от дружеството
софтуер ще присъстват десет лица. Докладвам го за сведение.
И, колеги, във връзка с т. 16 от приетите Условия и
документация на провеждания от нас конкурс за компютърна
обработка „Централната избирателна комисия обявява по подходящ
начин, включително чрез съобщение на интернет страницата си,
датата и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти при
отваряне на плик № 3 – предлагана цена, имат право да присъстват
участниците в конкурса или техни упълномощени представители,
както и представители на юридически лица с нестопанска цел и
средствата за масова информация. Преди отварянето на ценовите
оферти работната група съобщава на присъстващите лица
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.”
В моя папка във вътрешната мрежа съм публикувала проект
на писмо до господин Филипов и проект на съобщение, което да
бъде качено на интернет страницата на ЦИК. Моля да го видите.
Предложението е да бъде отворена ценовата оферта на 19 април,
петък, от 11 ч. в стая № 66.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, предложения?
Подлагам на гласуване предложението на докладчика за
писмо до господин Филипов и за текста на съобщението, което да
бъде качено на нашата страница.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Благодаря, госпожо Стефанова.
Колеги, по точка трета от дневния ред – Указания на
Комисията за защита на личните данни и ЦИК, кой ще докладва?
Господин Николов или госпожа Бойкинова? Госпожо Бойкинова,
заповядайте.
Точка 3. Указания на Комисията за защита на личните данни
и Централната избирателна комисия относно обработване и защита
на лични данни в изборния процес.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка ще
видите проект за решение, както и указания на Комисията за защита
на личните данни и на Централната избирателна комисия относно
обработване на лични данни в изборния процес. С разпоредбата на
чл. 57, ал. 1, т. 49, знаете, законодателят ни възложи задължение
съвместно с Комисията за защита на личните данни да изработим
указания относно обработване и защита на личните данни в
изборния процес.
Получихме становище от Комисията за защита на личните
данни, направихме съвместна среща и както знаете, с протоколно
решение от 15 април след съвместната среща с Комисията за защита
на личните данни, ние приехме да имаме такива съвместни указания,
приехме и становището на Комисията за защита на личните данни,
поради което ви предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 49 от
Изборния кодекс да приемем съвместни Указания на Комисията за
защита на личните данни и на Централната избирателна комисия
относно обработването и защитата на личните данни в изборния
процес.
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Колеги, уведомявам ви, че в жълт цвят след съгласуване с
Комисията за защита на личните данни този текст отпада, няма да
фигурира в указанията, както и вместо „индивидуални кандидати”
ще бъдат „независими кандидати”. Това са всъщност незначителни
редакционни корекции.
Разбира се, това са общи указания към всички политически
субекти, които обработват лични данни във връзка с изборния
процес. След малко с колегата Николов и Андреев ще ви предложим
конкретни указания към РИК и СИК във връзка с обработването на
личните данни. Те са качени в папката на господин Николов,
предлагам след приемането на тези указания, да ги докладваме и да
се запознаем.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Ние приехме едно
протоколно решение на 15 април, това е след протоколното
решение?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, това е след протоколното
решение. Считам, че трябва с решение с номер да приемем тези
съвместни указания.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги? Господин
Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гледам решението. Дали може така да е
изписано „Приема Указания на Комисията за защита на личните
данни…” Тоест не приемаме ние наши указания, а приемаме
указания на друга комисия. Дали е коректно така да го приемем.
Може би да напишем „съвместни”, тъй като ние приемаме указания
на друга комисия. Това имам предвид.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако това е окончателният текст,
който е съгласуван с Комисията за защита на личните данни, да
вземем протоколно решение да ги публикуваме вече на нашата
страница вече като информация, която да може да бъде търсена.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Съгласна съм.
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, нека да
гласуваме протоколно решение, с което тези указания да бъдат
качени на интернет страницата на ЦИК.
Процедура по гласуване, колеги.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Госпожо Бойкинова, вие друг доклад имате ли? Или господин
Николов ще докладва? Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. По общо съгласие,
доколкото разбрах, на подработната група по личните данни, която
вчера се събра в състав колегата Андреев, колегата Бойкинова и аз,
трябва накратко да представя указанията на СИК и РИК, които
изработихме вчера след обяд на база на срещата и на работния
документ, който беше създаден съвместно с Комисията за защита на
личните данни в понеделник.
Първоначалната идея беше за два наръчника. Тази идея се
сподели на срещата, която имахме с ръководството на Комисията за
защита на личните данни миналия петък. Сега идеята еволюира в
посока да създадем материал, който да включим в методическите
указания за СИК и за РИК. Това е първото съществено изменение.
Вторият въпрос е, че днес докладваме само за сведение тези
два материала, важно е да се чуе мнението и на колегите, след което
ще ги изпратим на Комисията за защита на личните данни за тяхно
становище. В крайна сметка обаче по тях няма да имаме съвместно
решение, както беше предишното, а ще имаме само решение на
нашата институция.
И третият много важен въпрос, който също може би трябва да
отбележа предварително, е, че за разлика от предходния документ
този касае обработката на лични данни на – не бих казал структури
на Централната избирателна комисия – а на вътрешни органи, а
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именно секционните избирателни комисии и районните избирателни
комисии. Предишният касае коалиции, партии, инициативни
комитети и т.н.
Двата документа са в моята папка. Пак да кажа, те са
колективно дело, успяхме да ги създадем във вчерашния след обяд.
Накратко само да ги представя, ако позволите, по две минути за
всяка.
Материалът за секционните избирателни комисии определя
секционните избирателни комисии като администратор. Това вече е
отбелязано в току-що приетия документ.
На второ място, даваме основни понятия, свързани с
обработката на личните данни, а именно какво е лични данни, какво
е обработване, какво е субекти на лични данни. Уредени са и
няколко конкретни хипотези от много разнообразната работа на
секционните избирателни комисии във връзка с лични данни, а
именно начин на задържане и на получаване на лична карта във
връзка с изборния процес; съхранение и работа с избирателните
списъци, където също се съдържат множество разнообразни лични
данни; конкретни забрани, четири на брой, а именно забраната за
копиране на документи за самоличност, която идва директно от
Закона за защита на личните данни; забрана да се използват лични
данни и информацията за тях, които са добити за избиратели, за
кандидати и др. по какъвто и да било начин за цели, извън Изборния
кодекс; забрана на членовете на секционните избирателни комисии
да оповестяват лични данни на глас; и не на последно място, забрана
за разпространяване на лични данни извън изборния процес.
Става дума съвсем накратко и за евентуални нарушения в
рамките на изборния ден.
Предлага се към тези указания и евентуално част от бъдещите
методически указания за работа на секционните избирателни
комисии един информационен лист, който е добре да бъде
публикуван на сайта и да бъде разлепен на местата пред всяка
секционна избирателна комисия. Той е една есенция относно
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изискването на чл. 12 от Общия регламент за защита на личните
данни всеки един администратор да дава предварителна информация
за правата на съответните субекти на данни, да дава информация за
начина, по който те биха могли да реагират при засягане на техни
права. Също така няколко общи особености относно начин на
съхранение, срок на съхранение на съответните лични данни и т.н.
Вторият проект на документ, който касае районните
избирателни комисии, до голяма степен се родее с първия, с една
много голяма уговорка, която споменахме и на вчерашното
заседание - районните избирателни комисии работят с много помалък обем лични данни, отколкото секционните избирателни
комисии. Тук се касае за три основни направления: обработка на
жалби, които постъпват в изборния ден или преди това; на второ
място, издаването на удостоверение на застъпниците, издаване
удостоверение на представителите на политическите партии и
оповестяването на тези представители и застъпници, което става по
реда на чл. 122 и 124. И последното основно направление за
работата на районните избирателни комисии е, разбира се,
назначаването на членовете на секционните избирателни комисии,
където също разполагат с голям обем лични данни.
Структурата на този проект е същата.
С това бих искал да приключа. Разбира се, колегите
Бойкинова и Андреев могат да ме допълнят. Аз само изразявам
общата воля. Готови сме за дебат.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз имам само един
въпрос. На информационния лист, който е към секционните
избирателни комисии, т. 8 казва: СИК не извършва автоматизирано
вземане на решения, включително профилиране.
Признавам си, на мен този текст не ми е ясен.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: С ваше разрешение, колеги. Има
изискване на регламента да се отбелязва изрично в този документ по
чл. 12 от регламента дали се извършва или не автоматизирано
обработване на лични данни. Разбира се, в нашия случай както при
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РИК, така и при СИК няма никакво автоматизирано обработване на
лични данни. Типичен случай за обработка на лични данни е при
данъчните органи, където се въвеждат съответните данни на един
имот в компютърен софтуер, за да се определи размерът на местните
данъци и такси. Така че, изрично трябва да отбележим, че нямаме
автоматизирано обработване, дори и машинното гласуване не е
автоматизирано обработване на лични данни, при машинното
гласуване въобще няма никакви лични данни в съответния софтуер.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Зададох този
въпрос, защото предполагам, че от самите секционни избирателни
комисии ще има такива въпроси.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам едно питане. Дали би могло по
линия на съгласуване на двете указания, съответно за РИК и за СИК,
да се вземе становището на Комисията за защита на личните данни
дали би било покрито изискването на чл. 12, ако така наречените
указания, заедно с информационните листове към тях, бъдат качени
на интернет страницата на Централната избирателна комисия и на
интернет страниците на 31 районни избирателни комисии?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Същия въпрос поставихме в
рамките на обсъжданията, които бяха в понеделник съвместно с
Комисията за защита на личните данни, и те казаха, че всеки
администратор на лични данни трябва да постави на видно място
пред самия администратор информационния лист. Затова ние
гледахме максимално да бъде скъсена и евентуално да мислим дали
това не може да бъде включено в останалото информационно табло,
което ще бъде. Тоест да не е самостоятелен документ, а в рамките на
плакатите за гласуването да бъде сложено в тях като информация,
която така или иначе стои на таблото пред секционните избирателни
комисии.
А по отношение на самата част, която е извън
информационния лист, тя ще бъде като част от методическите
указания за секционните избирателни комисии, тоест ще имаме един
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съвсем кратък раздел или част от методическите указания, което да
бъде включено като информация.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Солакова,
заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като всички
районни избирателни комисии очакват тези наши указания по
защита на личните данни, можем днес да обсъдим внимателно,
обстойно указанията за районните избирателни комисии. В голяма
част от районни избирателни комисии стои въпросът включително и
за заседанията, които имат днес, са предвидени в дневния ред точки
за защитата на личните данни в районните избирателни комисии
като администратори.
Аз бих разделила на две: първо указанията за районните
избирателни комисии да бъдат изпратени своевременно, за да можем
заедно с методическите указания за секционните избирателни
комисии да гледаме и другите указания. Ако можем в спешен
порядък да съгласуваме с Комисията за защита на личните данни,
подкрепям направеното преди това предложение да го направим, за
да сме сигурни, че съгласно т. 49 на чл. 57, ал. 1, да са съвместни
указания с Комисията за защита на личните данни.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Заповядайте, господин
Андреев.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако искате, тогава да гледаме
тези, които са за РИК, да изчистим текста, ако трябва, нещо
допълнително да се добави и с едно писмо да бъдат изпратени с
молба в рамките на днешния ден да получим обратен отговор от
Комисията за защита на личните данни дали това е достатъчно като
текст, с което ние покриваме изискванията. Това, което при всички
случаи получихме като отговор, е, че тези ние бихме могли да ги
издадем на основата на съвместните указания, които са по т. 49. Но
така или иначе, е хубаво да съгласуваме този текст в рамките на
съвместната ни работа с Комисията за защита на личните данни, за
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да кажат дали трябва нещо допълнително, което е необходимо
съгласно специалното законодателство в тази насока.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, нека тогава да
погледнем за районните избирателни комисии, за да може да вземем
протоколно решение днес да ги изпратим за съгласуване в
Комисията за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: На мен ми хареса
предложението да използваме точно израза „за съгласуване”, така
както го изпратихме и на хората с увреждания. Те не одобряват
нашите правила, просто съгласуваме.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, предложения?
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Само два технически въпроса.
Мисля, че приложимо законодателство е остатък от преди, трябва да
го премахнем. И чисто технически номерацията се променя
съобразно това, което се каза, и стават тринадесет точки.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Бойкинова,
заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: И в заглавието: обработването и
защитата на личните данни.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, други
предложения? Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ви предлагам в информационния
лист, тъй като гледах преди малко информационния лист на СИК, и
при РИК е така, изрично да включим изречението от началото на
указанията, че Районната избирателна комисия е администратор на
лични данни, но при обработката на личните данни се спазват
условията и редът по Изборния кодекс. Закона за защита на личните
данни и Общият регламент се прилагат дотолкова доколкото няма
изрична уредба в Изборния кодекс. Защото за районните
избирателни комисии е важно да знаят, че техният статут е
специален, уреден в Изборния кодекс, включително и защитата на
личните данни.
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На следващо място, от информационния лист бих изключила
т. 4 – че не се разкриват в трета държава или международна
организация.
В т. 3 - районните избирателни комисии предават на
областната администрация своя архив, а не на общинската
администрация.
И в т. 8 предлагам да кажете какво предложение имате за
длъжностно лице по защита на личните данни.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Николов,
заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: По първото предложение на колегата
Солакова, което е много важно, доколкото разбирам, точка 2 от
проекта на указания, където е изписано, че районните избирателни
комисии обработват лични данни при условията на Изборния
кодекс, трябва да го пренесем, но не като членовете на РИК, а РИК
обработват. Като изречение първо от информационния лист, нали
така беше предложението? Да. Мисля, че възприемаме тази добавка.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Само да кажа, че ние в началото
мислехме това да е приложение към указанията и за да не се
повтаря, не го включихме. Впоследствие обаче, като го обсъдихме с
колегите Андреев и Николов, решихме, че няма да е приложение
към указанията, а информационен лист, поради което сме го
пропуснали. Но много навременно и логично е предложението, така
че ще се включи.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Най-тежкият въпрос, разбира се, е с
длъжностните лица по защита на личните данни. Всеки един
администратор, който е в публичния сектор, по силата на регламента
задължително трябва да има длъжностно лице по защита на личните
данни. В частния сектор нещата не стоят така. Тъй като сме в
публичния сектор и тъй като имаме администратори, които имат
изключително временен характер, каквито са секционните
избирателни комисии и районните избирателни комисии, ние имаме
задължение да обезпечим длъжностно лице по защита на личните
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данни. Разбира се, длъжностното лице на Централната избирателна
комисия по никакъв начин не може да покрие 12 500 секционни
избирателни комисии и още 31 районни избирателни комисии. Този
въпрос беше поставен в понеделник. Ето защо получихме едно
предложение, за което трябва да информираме Комисията, от страна
на Комисията за защита на личните данни за съдействие от тяхна
страна в изборния ден, когато се обработват лични данни и когато
евентуално биха могли да възникнат нарушенията, функцията на
длъжностното лице е най-вече при казус нарушение на този режим,
да ни подпомогнат чисто методически с лица, които биха могли да
покрият съответните районни избирателни комисии. Временно, само
за деня, когато биха могли да възникнат евентуално такива
нарушения.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Солакова,
заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ние до този момент например
нямаме нито едно запитване на имейла на длъжностното лице. И тъй
като говорим за районните избирателни комисии, предлагам да не
обсъждаме други варианти на този етап, а това да бъде имейлът на
Централната избирателна комисия. Правя го като предложение.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: За районните избирателни комисии
няма никакъв спор, че може спокойно да бъдат покрити от страна на
нашето длъжностно лице, което има опит и експертиза в това
отношение. Ставаше дума само за изборния ден, но това би могло
наистина да се гледа, като стигнем до самите указания на СИК.
Изразявам лично мнение, тук би било достатъчно предложението на
колегата Солакова.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо Бойкинова,
заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз щях да направя същото
предложение – имейлът да е на Централната избирателна комисия.
Още повече, че срокът за произнасяне е 30-дневен, няма нищо
спешно, нищо трагично, така че ще се справим.
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ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Заповядайте, госпожо
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Аз имам едно редакционно предложение
както в указанията, така и в информационния лист навсякъде да се
уеднакви лични данни. Защото имаме лични данни, данните,
данните. В края на краищата и указанията, и информационният лист
касаят защитата на личните данни.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин Николов,
възразявате ли?
Колеги, след нанесените корекции по указанията за РИК при
обработване и защита на лични данни, моля процедура по гласуване
да изпратим писмо до Комисията за защита на личните данни за
съгласуване на тези указания за районните избирателни комисии.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, в 13 ч. е
подписването на договора със Съвета за електронни медии за
споразумението за специализирания мониторинг. Който желае, моля
да заповяда.
ПРЕДС. СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, до 13,30 ч.
почивка. Прекъсваме заседанието.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, продължаваме
по дневния ред с малко изменение. Думата поиска господин
Андреев, защото трябва да отиде в работна група.
Заповядайте, господин Андреев.

35
Точка 4. Проект на решение относно промяна в състава на
РИК.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
проект на решение относно промяна в състава на РИК в
Седемнадесети район – Пловдивски.
Постъпило е предложение с вх. № ЕП-10-26 от 11.04.2019 г.
от Магдалена Ламбова Ташева – упълномощен представител на
коалиция „Обединени патриоти“, за промяна в състава на РИК в
Седемнадесети район – Пловдивски, с друг член поради това, че
господин Стаю Минчев Стаев, който„ е член, има обективни
причини, поради които не може да участва в заседанията.
След като и нашето решение за състава на Районната
избирателна комисия беше потвърдено, докладвам ви го днес, като
на мястото на господин Стаев да бъде назначена Невена Димитрова
Иванова, по образование висшист със специалност финанси,
магистър по икономика.
Приложени са всички необходими документи, копие от
дипломата за завършено висше образование, пълномощно, с което
представляващия коалиция Обединени патриоти упълномощава
лицето, което е направило предложението, и молбата, пристигнала в
оригинал, от Стаю Минчев Стаев, който заявява, че моли да бъде
освободен от длъжността.
Поради което ви предлагам да вземем решение, с което да
освободим като член на РИК в Седемнадесети район – Пловдивски,
Стаю Минчев Стаев, и да бъде назначена на негово място Невена
Иванова Димитрова като член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте доклада.
Имате думата за бележки, за допълнения към проекта.
Ако няма, колеги, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Това е Решение № 178.
Заповядайте, господин Андреев, и по точка 5а.
Точка 5а. Доклади относно искания за отваряне на
запечатани помещения.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпило писмо от кмета на община Раднево господин Тенев, с
което ни моли да дадем разрешение за отваряне на запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
национален референдум в 2013 г., избори за Европейски парламент
2014 г., избори за Народното събрание 2014 г., национален
референдум 2015 г., от изборите за общински съветници и за
кметове и национален референдум през 2015 г., от изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и национален
референдум през 2016 г. и материалите от изборите за народни
представители през 2017 г., тоест от всички избори от 2013 г. насам
и съответните референдуми.
Отварянето е във връзка с архивирането на изборните книжа
и материали от изборите за народни представители в 2014 г. и
съответно националния референдум в 2013 г.
Подготвил съм проект на решение, с което да дадем
разрешение на кмета да отвори запечатаното помещение и да се
извърши проверка и архивиране на изборите за 2014 г. за народни
представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте проекта.
имате думата.
Не виждам изказвания. Моля процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя
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Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Номерът на решението е 179.
Благодаря ви, господин Андреев. В точка Разни ще
докладвате ли?
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Не. В точка Разни няма да
докладвам, не е нещо спешно. Благодаря за предоставената ми
възможност да направя докладите си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Оценяваме вашата
заетост днес.
Госпожо Ганчева, заповядайте, проект за решение за
поправка на техническа грешка.
Точка 5. Проект за решение за поправка на техническа
грешка в Решение № 47-ЕП.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,
уважаеми колеги, с вх. № ЕП-15-9 от 17 април 2019 г. в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо, подписано от председател
и секретар на Районната избирателна комисия в Двадесет и трети
район – София, като се сочи, че в издаденото удостоверение № 16 на
члена на комисията Роман Чавдаров Дражев, член на РИК 23,
единният граждански номер е изписан грешно.
Моли се да се издаде ново удостоверение, като приложено
изпращат оригинала на сгрешения номер, приложено съгласно
текста удостоверение един брой.
Аз извърших проверка как е изписан единният граждански
номер в решението, с което сме назначили Районната избирателна
комисия в Двадесети трети район – София. Установи се, че е изписан
като грешно посочен от колегите от Районната избирателна комисия.
В предложението на политическата сила също е изписан грешно
единният граждански номер. Декларацията е малко нечетлива.
Затова ви предлагам първо, преди да издадем новото
удостоверение, да се доверим на колегите от Районната избирателна

38
комисия, които са направили и сверка и с господин Дражев за ЕГН,
да поправим нашето решение, да анулираме издаденото
удостоверение, което приложено ни е върнато, и да издадем новото с
коректния единен граждански номер според писмото на колегите от
Районната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, госпожо
Ганчева. Колеги, виждате, вместо „8” е изписано „7”. Имате думата
за изказвания. Очевидна е техническата грешка.
Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева).
Номерът на решението е 180.
Има още двама заявени колеги в точката за отваряне на
запечатани помещения.
Заповядайте, господин Баханов.
Към точка 5а. Доклади относно искания за отваряне на
запечатани помещения.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ПВР-06-3 от
28 март 2019 г. е получено от кмета на община Димитровград
господин Иво Димов с придружително писмо съгласно наше
Решение №5173-ПВР/НР от 19 март 2019 г., което решение на
Централната избирателна комисия е издадено във връзка с искане на
кмета на община Димитровград за отваряне на запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведени избори за президент и вицепрезидент на Република
България и националния референдум на 6 ноември 2016 г.
Приложено ни изпраща заповедта на кмета, с която е
назначена комисията с посочен състав, която да отвори запечатаното
помещение и да извърши всички предвидени в нашето решение
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действия, както и да състави съответните протоколи. Изпратен ни е
и протокол № 2 от 25 март 2019 г. за извършените действия от
назначената с цитираната от мен заповед на кмета на община
Димитровград комисия.
Само искам да акцентирам на факта, който казах в началото
на заседанието, че на 28 март ми е разпределена тази преписка, но е
получена от мен на 17 април 2019 г., тъй като след справка в
деловодството защо вчера ми я дават, ми обясниха, че същата е била
при друг колега на негово разпореждане, който онзи ден я е предал в
деловодството. Явно е станала някаква техническа грешка по
трасето. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.
Няма изказвания.
Господин Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Постъпило е с вх. № ПВР-14-1 от 17 април 2019 г. искане от
господин инж. Костадин Георгиев Варев, кмет на община Белово,
относно отваряне на запечатано помещение, намиращо се в гр.
Белово, ул. „Орфей” № 4а в сградата на община Белово, ет. трети,
служебен кабинет № 2, източното крило на Общинската
администрация, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за президент и вицепрезидент на Република
България и национален референдум на 6 и на 13 ноември 2016 г. и
избори за народни представители на 26 март 2017 г.
Изготвил съм проект за решение. Моля да се запознаете с
него и с оглед на вашето становище да вземем решение по този
въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря, имате
думата, колеги.
В края на първия абзац има техническа грешка –
„представители приз”, вероятно се има предвид „през”.
Господин Арнаудов, заповядайте.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Само едно изречение да добавим
накрая, което е стандартно и винаги го слагаме, копие от заповедта
на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската
администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Приемам корекцията, ще бъде
направена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТЕФКА
СТОЕВА:
Има
го
в
предпоследното изречение.
Колеги, други допълнения, бележки? Не виждам.
Ако няма, моля процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева).
Номерът на решението е 181.
Колеги, започваме точка шеста – Разни. Госпожа Бойкинова
има думата.
Точка 6. Разни.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уважаема госпожо
председател, вие всъщност докладвахте решенията на Върховния
административен съд в началото на заседанието, но аз да уведомя
колегите, че те са в моята папка.
Имам да ви докладвам частна жалба от политическа партия
Коалиция за Теб България, срещу определение на Върховния
административен съд, с което остави тяхната жалба срещу наше
решение като недопустима. Оставя я без разглеждане и прекрати
делото.
Имаме тридневен срок от получаване на настоящото
съобщение да дадем писмен отговор или възражение. Считам, че
Централната избирателна комисия следва да представи такъв
отговор, като вземе становище, че определението е окончателно, не
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подлежи на обжалване, че нормите на Изборния кодекс са
специални, поради което не се прилагат общите правила на АПК за
обжалване на тези определения на тричленен състав. И че жалбата е
недопустима.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Чухте доклада, колеги.
Вие ще ни представите текста, но ние чухме какво ще бъде
съдържанието.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да, и в този смисъл съм намерила и
определение на петчленен състав от 2007 г., в което, въпреки че то е
по отменения закон за местни избори, но практиката на съда е в този
смисъл – че изборното законодателство е специално по отношение
на нормите на АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, ако няма
изказвания, подлагам на гласуване направеното предложение за
отговор по частна жалба.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Госпожо Бойкинова, вие може спокойно да си докладвате с
подробности решенията на съда, аз само в изблик на радост
споменах сутринта най-общо.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
решение на Върховния административен съд, с което се обжалва
наше решение за назначаване на Районната избирателна комисия в
Шести район – Врачански, и предвид това, че след първата отмяна
на нашето решение ние изпълнихме указанията на съда и заместникпредседателя, който назначихме по предложение на коалиция
Реформаторския блок, с второто ни решение след отмяната го
назначихме за член на РИК, предлагам с протоколно решение да
анулираме издаденото му удостоверение като заместник-
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председател и да му се издаде ново удостоверение като член на
Районната избирателна комисия. Съответно на назначеното за
заместник-председател от Коалиция за България да се издаде такова
удостоверение за заместник-председател и да му се анулира старото
издадено удостоверение на основание наше Решение № 72-ЕП.
А относно РИК 16 и РИК 17 Върховният административен
съд в мотивите си приема, че правилно сме преценили, че с оглед
неспазения срок на разпоредбата на чл. 60, ал. 1, правилно сме
приели предложенията на Реформаторския блок и сме ги назначили
в състава на Районната избирателна комисия 16 и Районната
избирателна комисия 17.
А по решението за Районната избирателна комисия – Враца,
съдът приема, че решението ни е мотивирано. Изпълнили сме
указанията на съда и в условията на оперативна самостоятелност и
съобразно предложенията, направени от политическите партии и
коалиции в консултациите, правилно сме назначили състава на
Районната избирателна комисия – Враца.
Решението, с което отказахме регистрация на коалиция за Теб
България, съдът е възприел изцяло нашите мотиви в решението, че
тяхната подписка не отговаря на изискванията на закона, както и на
нашата изборна книга, която всъщност точно възпроизвежда текста
на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс. Поради което нашите
указания са били правилни и след като не са изпълнени в указания
срок, правилно сме отказали регистрацията на тази коалиция.
Това е по решенията на Върховния административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Особено
последното решение е изключително важно, колеги. Това означава,
че то е принципно и има смисъл за в бъдеще какво е значението на
одобрените от ЦИК книги. Изключително важно решение.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Още повече, че в жалбата се
реливилираха доводи за нищожност на нашето решение, с което,
първо, сме взели тези изборни книги, и второ, как сме определили
кои точно да бъдат изборни книги. Така че, считам, че добре

43
Върховният административен съд се произнесе с това решение и
казва, че наше Решение № 26 не е нищожно. То е правилно и
законосъобразно, взето от компетентен орган съобразно
правомощията ни на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: В противен случай
всички имаха възможност да си събират предварително подписи, без
да се съобразяват с одобрените ни книги.
Колеги, чухте доклада. Който е съгласен с направените
предложения да издадем удостоверения само на новия член на РИК
– Враца, и на новия заместник-председател, с оглед разместването,
което сме направили в тази районна комисия, моля процедура по
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,
Бойчо Арнаудов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Продължавате ли с доклада, госпожо Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не, благодаря ви. Днес всъщност
беше делото за отказ за регистрация на инициативния комитет. До
края на деня ще имаме решение и по него. С това приключваме
делата по отношение на регистрациите на партии, коалиции и
инициативни комитети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодарим. Това е
добрата новина за деня.
По дневния ред продължаваме, колеги, с госпожа Ганчева.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Уважаема госпожо
председател, уважаеми колеги, ще започна първо с доклада на една
преписка, която току-що получих на мой доклад и има написано от
адресата „спешно”. В тази връзка, госпожо председател, ако не
възразявате, след като си издокладвам, правя предложение за 10 или
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15 минутки почивка за запознаване, за да може колегите да се
запознаят. След като си издокладвам другите.
Докладвам вх. № ЕП-04-03-40 от 18 април 2019 г. Колеги,
това е от началник отдел „ГРАО” госпожа Си4меонова. Тъй като
знам че са ни важни докладите и няма как да се запознаем по време
на заседание някой път със спешните, затова е моето предложение за
почивка, след като издокладвам другите доклади.
Започвам с вх. № ЕП-03-25 от 17 април 2019 г. Колеги, това е
писмо, получено от главния секретар на Министерския съвет, за
становище по проект на решение относно определяне на вида, цвета
и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните
книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на
отрязъците с номера на бюлетините при гласуването в избори за
членове на Европейския парламент. Знаете, ние с наше протоколно
решение изпратихме за съгласуване в Министерския съвет проекта
на решение, което разгледахме в зала. С оглед на това, че при
изпълнение на заложените изисквания в администрацията на
Министерския съвет няма постъпили сигнали за затруднения и/или
невъзможност за осигуряване на торби и кутии, нямаме
предложения за промени в предложения проект на решение – се
сочи в писмото от главния секретар на Министерския съвет
господин Дяков.
Предвид което, колеги, връщам отново за разглеждане
проекта на решение, така както го разгледахме вече. Той е в папка с
моите инициали. Като ви предлагам вече да го приемем като
решение на Централната избирателна комисия с оглед и
становището на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Имате думата, колеги.
Обсъждали сме решението, чакахме само становището. Те не
възразяват.
Ако няма изказвания, моля процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова,
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Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
Номерът на решението е 182.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, във връзка с
постъпването и обработката на заявленията от Министерството на
външните работи за гласуване извън страната, които постъпват в
дипломатическите и консулските представителства, и след това на
специализирания за това имейл се изпращат тук за проверка, знаете,
ние в момента, в който постъпят при нас, ги изпращаме незабавно за
проверка, в папка с инициали „Заявления за гласуване извън
страната” седи информацията, която е постъпила и обработена при
нас в табличен вид. Към момента на качването на тази таблица
заявленията са били 135 постъпили в Централната избирателна
комисия. Може към настоящия момент да има леко разминаване с
оглед че все пак таблицата е качена преди известно време.
Колеги, обърнете внимание, след като заявленията постъпят
тук за проверка, те се изпращат незабавно в „Информационно
обслужване”. След това в зависимост от резултата от проверката
отново се прави преглед от нашите сътрудници, като в графа
„Причина” се вижда подробно описана и причината съответно. В
случай че грешката се касае за техническа и може да бъде, както
виждате съобразно описанието, те повторно се изпращат за проверка
в „Информационно обслужване” с оглед гражданите, които са
заявили желание чрез това заявление за гласуване извън страната, да
им бъде удовлетворено желанието, така както са го направили.
Това е докладът ми по тази таблица. Тя ще бъде обобщавана
и качвана ежедневно от сътрудниците за заседанията за информация
на Централната избирателна комисия.
Колеги, връщам на доклад едно писмо с вх. № ЕП-23-18 от 15
април 2019 г., което докладвах в едно от предходните заседания и
което ние обсъдихме в оперативен порядък и с госпожа
Дюкенджиева, и с колеги, по отношение на ценните предложения,
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които са поставени в писмото на господин Стефан Манов, Любомир
Гавраилов, Димитър Иванов и Зорита Бишов. Те ни правят с оглед
подобряване организацията на изборния процес извън страната и
внасяне на допълнителна яснота смятат за удачно да бъдат
извършени следни уточнения и допълнения в наше Решение № 16, в
изборна книга № 21 и 22 с конкретни предложения. Всички ние сме
се запознали с тях, бяха обсъдени в оперативен порядък.
Аз изразявам мнение, че те ще бъдат взети, така както беше
обсъдено и с ръководителя на работната група „Изборни книжа” и с
колегите, ще бъдат взети под внимание за следващи избори, ще ги
съобразим. Просто към настоящия момент с оглед измененията на
книгите считаме, че няма основание за изменение, предвид че
заявленията се подават до 30-ти, в ход е процесът, за заявленията в
дипломатическите и консулските представителства процесът е добре
организиран.
Обръщам внимание и на булет 2 от стр. 3 – това е моето
отношение, което взимам, и ще помоля госпожа Дюкенджиева и
всички колеги да вземат също отношение. Според мен
предложението за списъка за непотвърдените заявления е добро, но
технически мисля че няма как да бъде изпълнено. Те сочат: При
електронно заявление проверката на данните се извършват при
самото подаване на заявление. Ако данните не са коректни,
заявлението се отхвърля. И така нататък. Но ще го вземем предвид
при последващи избори.
Припомням на колегите и за яснота, мисля, че за 2017 г. тези
предложители имаха много удачни предложения, които ползвахме
при подобряването и разработването на формата за подаване на
електронно заявление за гласуване извън страната.
Към настоящия момент това е. И предлагаме да се отговори в
този смисъл на лицата. Моля и колегата Дюкенджиева да вземе
отношение и ако желаят и други колеги, които участваха оперативно
при обсъжданията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожо Дюкенджиева,
заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Искам да благодаря на госпожа Ганчева за доклада, който направи.
Да, ние сме обсъдили това писмо в оперативен порядък.
Предложенията, които са направени по повод на изборни книги №
21 и № 22, бихме могли да ги използваме при следващи избори, тъй
като в момента вече технически нямаме възможност, срокът за
удостоверенията за гласуване на друго място тече, има още една
седмица.
Благодарим на авторите на писмото. Подкрепям госпожа
Ганчева да отговорим на господата и госпожата, изпратили ни
писмото, че информацията, която сме получили от тях, е ценна и ще
бъде взета предвид за следващи избори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Други колеги? Ако
няма, да гласуваме предложения отговор.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Продължавайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В папка „Българска контактна
точка, отговори” са всички отговори, които след санкцията на
Централната избирателна комисия, така както решихме, се поставят
от администрацията. Това са входящи номера ЦИК-07-114, 220, 216,
211, 194, 40, 196, 203 и 210 от различни дати. Моля за запознаване и
за сведение.
Докладвам ви вх. № ЕП-00-8-43 от 15 април 2019 г. Това е
писмо от господин Горанов, част от техническия екип на
„Информационно обслужване”, като се изнася информация във
връзка с договора за организиране на дейности по тестово и реално
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провеждане относно получен имейл с потвърждение, че полученият
по-рано списък с български граждани представлява списък с
граждани, които желаят да избират членове на Европейския
парламент в Гърция. Писмото е изпратено с копие до ЦИК.
Сочи се, че съгласно наше писмо със съответния изходящ
номер е одобрено предложение за решение след положителен
отговор. Предлагам да бъде за сведение.
Имам още доклади, но предлагам да ги направя по-късно или
утре, тъй като не съм се запознала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Утре ще
продължите в заседанието, имате доста голям доклад.
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в
моя папка в заседанието от 16 април е качено писмо с вх. № ЕП-125. Това е писмо от госпожа Иванка Иванова, която е председател на
Инициативен комитет на българската общност в Каталуния. В
писмото са ни зададени конкретни въпроси. Лицата, които имат и
българско, и белгийско гражданство, живеят в Барселона, тъй като
на евроизборите на 26 май ще бъдат в Барселона, имат ли право да
упражнят своя глас и какви документи се изискват и какви данни се
вписват в избирателния списък.
Колеги, в днешно заседание в моята папка е качен проект на
отговор до госпожа Иванова. Искам да го погледнете да видим дали
има някакви корекции. Моето предложение в писмото е да й
отговорим, че право да избират членове на Европейския парламент
от Република България имат българските граждани, които са
навършили 18 години към изборния ден, имат адресна регистрация
по постоянен и по настоящ адрес на територията на България или
друга държава членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от
последните три месеца, не изтърпяват наказание лишаване от
свобода и не са поставени под запрещение. И българските граждани
могат да гласуват в избрана от тях секция за гласуване извън
страната и без да са подавали предварително заявление, като при
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гласуването представят личната си карта или паспорт и попълват
декларация по образец, която е Приложение № 22 от изборните
книжа на ЦИК.
Това е моето предложение за отговор на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, бележки по
докладваното писмо? Не виждам.
Процедура по гласуване, моля.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, само искам да
ви информирам да вземем протоколно решение да изпратим писмо
по имейла на „Информационно обслужване”, за да може вече да се
качи на нашата интернет страница информация за регистрираните до
момента кандидатски листи на партиите и коалициите за участие в
изборите. Моето предложение е да изпратим данните, за да може
„Информационно обслужване” да ги качи на страницата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Това е важно, колеги.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Десет минути почивка по поставения въпрос от госпожа
Ганчева, за да извършим своите справки и запознаване.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТЕФКА
СТОЕВА:
Продължава
заседанието на Комисията след направената почивка. Продължава
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обсъждането по направения доклад от госпожа Ганчева. Имате
думата, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с оглед запознаването, което направихме и
доколкото разбрах, се обединихме около това да се изпрати едно
писмо по имейла, че няма пречка да се предостави така поисканата и
описана информация съгласно писмото от госпожа Симеонова,
началник отдел „ГРАО и ЖН” в Пловдивски район – Северен.
Моля с протоколно решение да приемем така както сме се
обединили изпращането на едно такова писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, чухте
предложението за изпращане на писмо до „ГРАО” – Пловдив, за
издаване на искания документ от български гражданин.
Процедура на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Колеги, продължаваме работа по дневния ред.
Госпожа Катя Иванова има думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в папка с моите
инициали от днешно заседание е качено едно запитване, което е
постъпило по електронната поща на Централната избирателна
комисия с вх. № ЕП-23-23 от 18 април 2019 г. В запитването се
казва: „Здравейте, по време на предстоящите избори ми предстои
служебно пътуване. Какво е необходимо да направя, за да мога да
гласувам в секция, различна от секцията по постоянен или временен
адрес?”
Колеги, аз много се колебая като докладчик да ви предложа
да го оставим за сведение, защото няма подател. Има един имейл
адрес, който не е ясно от кого изхожда, няма никакъв телефон за
връзка. Ако имаше такъв телефон, аз щях да се свържа с подателя на
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това питане, за да уточним това служебно пътуване дали е в страната
или е в чужбина, тъй като в двата варианта е твърде различен
отговорът. С оглед вашата преценка аз съм по-склонна да ви
предложа да остане за сведение. Ние по принцип имаме практика,
когато няма подател, няма подпис, няма телефон за контакт, просто
нямам представа как да се свържем и кой стои зад този имейл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Въпросът е дали
въобще да отговаряме.
КАТЯ ИВАНОВА: Да, дали въобще да отговаряме, защото
ако е в чужбина служебното пътуване, можем да кажем къде да
гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Аз мисля, че е добре да
остане за сведение. Ако този гражданин има желание, ще повтори
запитването и ще даде и за себе си информация.
Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз искам да кажа, че имам горе-долу
същото запитване, с малко повече подробности. Изготвил съм и
проект на отговор, може да го погледнете в моята папка.
Евентуално, ако се уточни къде е пътуването – дали в чужбина или в
страната, би могло същото да се отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: При тези данни госпожа
Иванова казва, не виждам на кого да отговоря и какво. Ако се стигне
до повторен въпрос и отговор, ще съобразим.
Ако няма други мнения, колеги, да приемем доклада за
сведение.
Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, само да ви
докладвам, че с вх. № ЕП-06-11 от 17 април 2019 г. пристигна
оригиналът на запитването от кмета на община Аксаково, което на
предходно наше заседание насочихме към колегата Джеров, който
ще изготвя принципното решение. Става въпрос за гласоподаватели
с променен адрес, които не са си сменили личните документи. За
сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Благодаря. Господин
Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, по електронната
поща на Централната избирателна комисия 4 дошло едно запитване
с вх. № ЕП-22-57 от 17 април 2019 г. от госпожа Томислава
Сотирова, която ни пита следното: „Здравейте! Живея в София,
където имам и постоянен, и настоящ адрес, но в деня на изборите ще
съм в провинцията, в Синеморец, а искам да гласувам за Европейски
парламент. Какво е необходимо да направя? Надявам се също да не е
свързано с предварително пътуване от 600 км. в едната посока.
Благодаря предварително.”
В тази връзка съм изготвил един проект на отговор, който се
намира в моя папка, с който й отговаряме следното:
„В отговор на Ваше писмо, получено по електронната поща с
вх. № ЕП-22-57 от 17.04.2019 г. на Централната избирателна
комисия, Ви информираме, че след като постоянният Ви и настоящ
адрес са в гр. София и не желаете да пътувате, за да си промените
настоящия адрес, за Вас съществува единствено възможността да
гласувате с удостоверение за гласуване на друго място, но само в
случай, че притежавате някои от следните качества, изчерпателно
изброени в чл. 34, ал. 1 от Изборния кодекс, а именно: да сте
кандидат за член на Европейския парламент, да сте член на ЦИК,
РИК или наблюдател. Срокът за подаване на заявление за гласуване
на друго място по образец – Приложение № 18-ЕП от изборните
книжа, и неговото издаване е до 11 май 2019 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Госпожа Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Аз мисля, че хипотезата на
избирателката, която ни пита, е не че иска да си сменя адреса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Защо ние не й
отговорим, че след като адресът й е тук и желае да пътува, няма да
може да гласува.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Приемам забележката, ще добавя едно
изречение, че в настоящата хипотеза няма да може да гласува.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Но можете, ако сте само
това, това и това. Защото вие де факто така й отговаряте.
Колеги, други допълнения, предложения?
Ако няма други предложения за отговор в друг смисъл,
процедура по гласуване, моля.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
Благодаря.
Думата има госпожа Солакова. Заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
подготовката на техническите образци на бюлетините предлагам да
изпратим до Печатницата на БНБ едно писмо с искане за експертно
съдействие в тази насока. Затова има изготвен проект на писмо и е
във вътрешната мрежа в моята папка.
Моля да го погледнете, да го гласуваме и да го изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Видяхте ли го, колеги?
Съвсем кратко, точно и ясно. Молба за експертно съдействие за
изготвяне на образец на бюлетина.
Процедура по гласуване да изпратим писмо с такова
съдържание за съдействие.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с писмо вх. № ЕП03-26 от днешна дата получихме писмо от администрацията на
Министерския съвет с приложени мостри на печат на СИК и на
ПСИК. Отпечатъците на печатите ги пуснах, за да може всички да се
запознаете. Сравнихме с Решение № 37-ЕП от 2 април 2019 г. на
ЦИК. Отговаря на изискванията, съдържа всички реквизити.
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В този смисъл аз ви предлагам да изпратим писмо, че
съгласуваме така представените мостри на печат с оглед и на
реквизитите, които съдържат, в съответствие с наше решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, видяхте ли
образците на печати?
Процедура по гласуване, колеги, ако няма въпроси и
изказвания.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение,
получихме писмо вх. № ЕП-03-20-1 от 18 април 2019 г. То ще бъде в
отделна папка в деловодството, това е дългото указание от страна на
администрацията на Министерския съвет до областните управители,
компетентните министри, с копие до нас, до Националното
сдружение на общините и Националната асоциация на секретарите
на общини. Знаете, че много често ни задават такива въпрос. То ще
бъде добро помагало и по време на обученията и срещите с
районните избирателни комисии. Докладвам ви го за сведение. Ще
помоля да се включи в отделна папка извън заседания. Да се обособи
папка ОТП, където ще има и контакти, и друга подходяща
информация във връзка с организационно-техническата подготовка.
Входящ № 04-01-21 от 17 април 2019 г. То е свързано с
получено преди това получено при нас писмо от началника на
кабинета на заместник-министър председателя и министър на
външните работи госпожа Захариева, с което ни помолиха да ни
включат в програмата на посещение на една черногорска делегация
на 23 и 24 април. С оглед и на въпроси за финансирането на
предизборната кампания. По принцип предметният обхват на
тяхната дейност е антикорупцията.
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Ние отговорихме, че няма пречка в рамките на това да се
организира среща, но в Централната избирателна комисия.
С това писмо, което сме получили по електронната поща, има
програма и за Централната избирателна комисия от 11,30 до 12,30 ч.
а 24 април 2019 г. е предвидено да има среща.
Аз Ви предлагам на срещата да участват заедно с
председателя госпожа Ганчева и господин Андреев с оглед на
въпросите, за които имаме данни, че ще проявят интерес, на тази
дата. Предвид включените часове по програмата, мисля че няма
проблем да ги приемем при нас.
Уважаеми колеги, тъй като това не е и въпрос на решение, в
този смисъл съобразно това предложение и с оглед формата на
срещата, броя на участниците, ние ще преценим и госпожа
председателката ще подбере съответните колеги, които да участват в
тази среща.
Моля да погледнете вх. № ЦИК-09-75 от 17 април. Това е
тримесечният финансов отчет по бюджета на Централната
избирателна комисия. Документите са изготвени от главния
счетоводител, изпратени са по електронен път на служителя в
Министерството на финансите, който отговаря за Централната
избирателна комисия. Получен е статус „Одобрен”. Направени са
съответните проверки от експертите на Министерството на
финансите.
Представям го на вашето внимание. Госпожа Младенова е
публикувала във вътрешната мрежа всички приложения като
разшифровка на разходен § 02-00, на § 52-00, баланс в хиляди лева,
оборотна ведомост, отчет за приходи и разходи, приложение към
отчета за този тримесечен период, справка за поетите ангажименти
по бюджета и т.н., съответни декларации. Тези документи сега ще ги
изпратим до Министерството на финансите, дирекция „Държавни
разходи”, и на председателя на Сметната палата, така както са
изготвени от главния счетоводител.
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Предлагам да одобрим представянето на финансовия отчет за
касовото изпълнение и да изпратим съответните писма с
приложенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Колеги, имате думата.
Въпроси, изказвания?
Ако няма, колеги, процедура по гласуване, моля.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Стефка Стоева,
Кристина Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч
Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, всички други
преписки, които са свързани с организационно-техническата
подготовка, ще бъдат обобщавани съответно. Казах ви вчера, че вече
получаваме информация за Част втора на избирателните списъци. И
този път наистина от общини, от които не получаваме информация,
ще възложа на сътрудника, който е към Работна група 1.1. да се
свърже и изрично да поиска такава информация, за да сме наясно за
европейските избори колко души фигурират в Част втора.
Само да Ви съобщя, че позовавайки се на писмо на
председателя на ЦИК госпожа Стоева, областният управител на
Софийска област определя база Кремиковци за място за съхранение
на изборните книжа и материали.
Моля във вътрешната мрежа да обърнете внимание на едно
изготвено писмо до „Паркинги градска мобилност” ЕАД с оглед на
проучване, извършено от администрацията на Централната
избирателна комисия. В момента, в който имам информация за
наличие, както неофициално е получена такава, ако се потвърди по
мейла дори, с цена на едно паркомясто, ще ви предложа
изпращането на това писмо за прекратяване на договора с „Градска
мобилност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Приключихте ли с
доклада?
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Колеги, поради изчерпване на дневния ред ще предложа
закриване на заседанието сега. Работата продължава със среща с
„Информационно обслужване” на стенографски протокол.
Госпожо Ганчева, искахте думата. Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. По
молба на колегата Ивков докладвам изготвен проект на писмо въз
основа на грама от Армения, Ереван. То беше докладвано от мен на
вчерашно заседание, просто поради стечение на обстоятелствата
оригиналът е бил разпределен на мен, а после полученото писмо по
електронната поща – на колегата Ивков.
Колегата Ивков е изготвил проект на отговор. Докладвам ви
го и ви моля да се запознаете и сега или на следващото заседание да
го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФКА СТОЕВА: Ще се запознаем и утре
ще го включим в дневния ред.
Колеги, закривам заседанието. То продължава работно, на
стенографски протокол.
Насрочвам следващото заседание за утре, петък, 19 април, от
10,00 ч.
Благодаря. Продължаваме.
(Закрито в 15,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

