
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 217

На  4  август  2015  г.  се  проведе  заседание  на  Централната 

избирателна комисия при следния

Д н е в е н     р е д:

1. Приемане на изборни книжа за местни избори.

Докладва: Таня Цанева 

2. Доклад по становище на Комисията за защита на личните 

данни. 

Докладва: Камелия Нейкова

3. Презентация. 

Докладва: Мария Мусорлиева

4. Разни.

Докладват: Ивилина Алексиева, 

Иванка Грозева

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева,  Мария  Мусорлиева, 

Александър  Андреев,  Камелия  Нейкова,  Емануил  Христов,  Ерхан 

Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен 

Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева.

ОТСЪСТВАХА:  Маргарита  Златарева,  Севинч  Солакова, 

Цветозар  Томов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов.



Заседанието  бе  открито  в  14,10  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията. 

*   *   *

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден,  колеги!  В 

залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия. Имаме 

необходимия кворум. 

Откривам днешното заседание. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  1. 

Приемане на изборни книжа за местни избори, докладчик – колегата 

Сидерова;  2.  Доклад  по  становище  на  Комисията  за  защита  на 

личните  данни,  докладчик  –  колегата  Нейкова;  3.  Презентация, 

докладчик  –  колегата  Мусорлиева;  4.  Разни,  с  докладчици  към 

настоящия момент аз и колегата Нейкова. 

Колеги, имате ли предложения за допълнение? 

Заповядайте, колега Грозева. 

ИВАНКА ГРОЗЕВА:  Моля  в  т.  „Разни”  да  включите  едно 

отваряне на запечатано помещение във Видин. 

ПРЕДС.  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  го,  колега 

Грозева. 

Колеги, други предложения? – Не виждам. 

Определям колегата Мусорлиева да брои. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложения  и  допълнен 

дневен ред, моля да гласува. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

Колеги, преди да преминем към първа точка от дневния ред, 

бих искала да ви информирам две неща.

2



Първо, всички колеги, които днес отсъстват, ползват отпуск. 

И второ, колеги, за втори път няма да публикувам имена на 

лица,  членове  на  Централната  избирателна  комисия,  които  са 

отсъствали  по  неуважителни  причини  от  заседание  през  миналия 

месец,  защото  в  частта,  в  която  аз  бях  в  командировка,  колегата 

Златарева заяви, че всички, които са отсъствали, са отсъствали по 

уважителни  причини,  а  в  частта  от  месеца,  в  която  аз 

председателствах  заседанията  на  Комисията  –  по  същия  начин 

всички отсъстващи отсъстваха по уважителни причини.

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

1. Приемане на изборни книжа за местни избори. 

Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, имате комплекта с 

изборни книжа за местните избори. С оглед промените в Изборния 

кодекс, се наложи доработване на няколко нови изборни книги. А и 

от  протеклите  проверки  за  гласуване  в  нарушение  на  Изборния 

кодекс  у  нас  се  утвърди  убеждението,  че  трябва  да  допълним 

съдържанието на някои изборни книги. 

Знаете, че е подготвен нов комплект, който ви предлагам да 

приемем на днешното заседание с решение. Книгите сте ги видели, 

отработени са на заседание, нанесени са всички добавки и промени, 

които колегите направиха. 

Предлагам също така Решение № 633, което приехме скоро 

след произвеждане на изборите за Европарламент, да бъде отменено, 

за  да  няма  объркване  в  общинските  избирателни  комисии  и  у 

гражданите кои изборни книжа са приложими за общите избори.

Това решение ще бъде относно утвърждаване изборни книжа 

за произвежданите избори за общински съветници и кметове. 

Колегата Алексиева ще предложи текста. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, имахме и работно заседание. 
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Имате ли допълнения,  коментари по така предложените ви 

изборни книги? – Не виждам.

Тогава ще подложа на гласуване ан блок представените ни 

изборни книги. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  така  предложените ни изборни 

книги, моля да гласува. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

Колеги, в тази връзка ви предлагам следния проект на 

„РЕШЕНИЕ 

Относно:  утвърждаване  образци  на  изборните  книжа  за 

произвеждане на избори за общински съветници и кметове 

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия

Р Е Ш И: 

Утвърждава  образците  на  изборните  книжа  за 

произвеждане на избори за общински съветници и кметове – 99 

на брой, с номера от 1-МИ до 95-МИ, съгласно приложението. 

Отменя  Решение  № 633-МИ от  15  юли  2014  г.  на  ЦИК, 

обн., ДВ, бр. 62 от 29 юли 2014 г. 

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.” 

Колеги, имате ли предложение за изменение и допълнение 

към така предложения ви проект на решение? – Не виждам. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

Колеги, това е Решение № 1512-МИ. 

С това тази точка от дневния ред е изчерпана. 

Преминаваме към следващата точка: 

2.  Доклад  по  становище  на  Комисията  за  защита  на 

личните данни. 

Заповядайте, колега Нейкова. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, ще ви докладвам становище на Комисията за защита 

на личните данни, с вх. № МИ-23-2 от 31 юли 2015 г., получено в 

Централната избирателна комисия. 

Становището е в отговор на наше писмо с изх. № МИ-00-38 

от 18 юни 2015 г., с което сме поискали становище на Комисията във 

връзка  с  необходимостта  от  регистрация  като  администратори  на 

лични данни на партии, коалиции, местни коалиции, инициативни 

комитети,  организации,  които  ще  извършват  наблюдение  на 

изборния процес. 

Запознайте се със становището, тъй като има някои различия 

в сравнение с предходни избори, а именно, за да не го четем цялото 

и да губим време, становището е, че: 

-  общинските  избирателни  комисии  са  администратори  на 

лични данни, но са освободени от задължение за регистрация; 

-  секционните избирателни комисии се явяват обработващи 

лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и 

техните  правоотношения  с  общинските  избирателни  комисии  са 

уредени с нормативен акт; 

5



-  партиите  и  инициативните  комитети  за  издигане  на 

независими кандидати  са  администратори на  лични данни и  като 

такива  подлежат  на  регистрация  като  администратори  на  лични 

данни; 

- коалициите от партии са администратори на лични данни и 

като такива подлежат на задължителна регистрация в КЗЛД; 

- местните коалиции са администратори на лични данни, но 

поради ограничения кръг от субекти, чиито лични данни обработват 

и краткия период, за който съществуват, Комисията ги освобождава 

от задължение за регистрация; 

-  наблюдателите  като  администратори  на  лични  данни, 

подлежат на регистрация в Комисията за защита на личните данни. 

И в становището е посочено, че е необходимо Централната 

избирателна  комисия  да  изисква  от  политическите  субекти  да 

представят  информация за актуалното състояние на регистрацията 

им като администратори на лични данни, а също така да изработим 

указания  към  районните  и  общинските  избирателни  комисии  да 

изискват  от  инициативните  комитети  за  издигане  на  независими 

кандидати  да  представят  информация за  актуалното  състояние  на 

регистрацията им като администратори на лични данни към датата 

на регистрация за участие в изборите. 

Колеги, предлагам ви, понеже е важно изразеното становище, 

да  го  публикуваме  на  интернет  страницата  на  Централната 

избирателна комисия, за да може всички участници в изборите да се 

запознаят,  а  след  като  бъдат  назначени  общинските  избирателни 

комисии след насрочване на изборите, по електронните пощи да го 

предоставим на всички, за да може да се запознаят и те с него. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 

Колеги,  който е  съгласен  с  така  направените предложения, 

моля да гласува. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  
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Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

Колеги,  по  предходната  точка  моля  да  гласуваме  с 

протоколно решение изпращане на образците на изборни книжа за 

обнародване в „Държавен вестник” с писмо, стандартно съдържание. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува.

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

3. Презентация.

Колега Мусорлиева, Вие сте докладчик, заповядайте. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: Уважаеми  колеги,  в  днешното 

заседание съм ви качила една презентация, която ще бъде изнесена 

пред Международната конференция на A-WEB. Реших, че е доста 

по-вкусно  за  гледане  двете  теми,  които  сме  засегнали,  а  именно 

интегритет  и  социални медии,  да  бъдат  поднесени от  който  и  да 

било от Комисията. В деня, в който моят сътрудник, колега оператор 

можеше, защото аз имах такова желание и го заснех, налице бяха 

трима  колеги.  Затова  те  изказват  становището  за  интегритет  и  за 

социални медии – господин Томов за социални медии, за интегритет 

госпожа Алексиева и госпожа Сидерова. 

Единственото, което ви моля, е да гласуваме аудиофайлът да 

бъде преведен, за да мога да сложа английски титри под материала. 

Благодаря. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, чухте предложението. 
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Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

Колеги, продължаваме със следваща точка:

4. Разни. 

Колеги, следващите доклади са мои. Имам доста доклади, 

но днес ще докладвам само част от тях. 

Първо,  в  заседанието на 30 юни,  бяха  качени проекти на 

договори  с  „Информационно  обслужване”.  Тогава  колегата 

Христов ги докладва за сведение, за да можем да се запознаем с 

тях. 

Колеги,  припомням  -  „Информационно  обслужване”  ни 

беше  предложило  определени  проекти  на  договори,  но  в  тях 

предметът  не  беше изписан достатъчно детайлно и поради тази 

причина  поставяха  под  съмнение  дали  случайно  два  от  тези 

договори  не  са  свързани  помежду  си.  След  като  изискахме  от 

„Информационно  обслужване”  подробно  представяне  на 

съдържанието  на  всеки  един  договор,  вече  са  предложени  три 

много по-детайлни договори, като описан предмет. От тях стана 

ясно,  че  няма  свързаност.  Дори  напротив  –  по  отношение  на 

актуализацията на интернет страницата на ЦИК, РИК и съответно 

ОИК,  могат  да  бъдат  ползвани  и  служители  на  Централната 

избирателна  комисия.  Казвам  това,  за  да  го  имаме  предвид, 

когато  назначаваме  нашите  специалисти  по  информационни  и 

комуникационни  технологии,  тогава  този  проект  на  договор, 

надявам се към онзи момент и договор, ще бъде въпрос отново на 

преглед. 
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Колеги,  имате  ли  някакви  забележки  към  така 

предложените договори,  или да ги  утвърдим и да възложите на 

мен при условията на двоен подпис, да ги подпиша? – Не виждам 

коментари. 

Колеги,  аз  ще  си  позволя  само  една  поправка  –  под 

Договор  №  2,  чл.  2,  ал.  1  документът  „Идеен  проект  за 

усъвършенстване на интернет страницата на ЦИК и подсайтовете 

на РИК и ОИК” е оформен като Приложение № 1 към договора, 

неразделна част от този договор. Така да го пише и в този чл. 2, а 

текстът в срок „десет работни дни след подписване на договора” 

да отпадне. 

Други предложения нямам. 

Колеги, не виждам възражения. 

Подлагам  ан  блок  одобряването  на  сключването  на  тези 

три  договора  при  така  посочените  условия  и  със  забележката, 

която току-що направих в залата. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

Колеги,  във  връзка  с  работното  заседание,  проведено 

вчера,  и  за  нуждите  на  Централната  избирателна  комисия, 

предлагам да закупим два броя вентилатори SMS FS 40, SCGTR-

06, всеки от които на цена 99 лв. 

Финансовият  контрол  предварително  и  устно  даде 

становище,  че  има  необходимите  средства  и  няма  пречки  за 

закупуването на тези вентилатори. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, 

моля да гласува. 
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Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

Колеги, предпоследният ми доклад: с вх. № ЦИК-00-566 от 

30.07.2015 г. сме получили заявление от директора на Фестивала 

„Изкуство  на  барока”,  организиран  от  сдружение  „Luxuria 

Europae”.  Става  дума  за  събития  от  Деветия  фестивал 

„Изкуството на барока”, включен в Столичния културен календар 

и  за  концерти,  като  единия  –  на  Бароковия  оркестър  на 

Европейския съюз, който да се проведе на 17 октомври, а другият 

на  28  ноември,  концертно  изпълнение  на  операта  „Сватбата  на 

Фигаро”  от  Моцарт  с  изявени  европейски  солисти  и  френски 

оркестър  „Лез  Амбасадор”.  Питат  доколко  е  възможно  да  бъде 

ползвана зала „Света София” за тези две дати. Като става дума за 

ползване от 13,00 до 19,00 ч. и след това за концерта. 

Колеги, предлагам да отговорим, че нямаме възражения по 

това искане. 

Колеги,  който  е  съгласен  с  това  предложение,  моля  да 

гласува. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

И, колеги, последния ми доклад, който е за сведение – днес 

във вътрешната мрежа е публикуван  pdf файл с вх. № МИ-00-45 

от  3  август  2015  г.  Това  е  представянето  на  уеб  базираната 

система за управление на печата на бюлетини и изборни книжа. 
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Колеги, това е свързано със срещата, която проведохме, и 

на която беше демонстрирана възможността по интернет път да 

бъдат  верифицирани образците на бюлетини.  Много ви моля за 

заседание на Комисията и за работно заседание да се запознаем с 

тях,  особено  тези  колеги,  които  бяха  в  отпуск,  когато  беше 

направена презентацията,  за  да можем да вземем и съответното 

решение ще използваме ли тази система или не. Защото, ако ще я 

използваме, става дума и за подаване на съответната информация 

за доизграждане на системата. 

Колеги, към днешна дата това е за сведение. 

Продължаваме със следващ докладчик – колегата Нейкова. 

Заповядайте. 

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, докладвам Ви писмо с вх. 

№ МИ-07-3  от  30  ли  2015  г.  от  Столична  община,  което  е  

изпратено  до  министъра  на  регионалното  развитие  и 

благоустройството, с копие до Централната избирателна комисия, 

относно определяне на населените места, в които се произвеждат 

избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона. 

Колеги,  докладвам  ви  го  за  сведение,  тъй  като  то  си  е 

изпратено до регионалното министерство. 

Докладвам ви писмо с вх. № МИ-05-47 от 3 август 2015 г., 

изпратено от Областния управител на Област Ловеч, с което ни 

предоставят  информация  относно  печатници,  които  могат  да 

бъдат  изпълнители  на  поръчка  за  отпечатване  протоколи  на 

секционни  избирателни  комисии  и  общински  избирателни 

комисии. 

Предлагам ви писмото да се препрати на администрацията 

на Министерския съвет и вероятно до печатницата на БНБ. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колега. 

Колеги, не виждам възражения. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 
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Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  

Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

И колегата Грозева. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  номерът  на 

проекта, който ще ви докладвам, е № 1533 с днешна дата. 

С вх. № ЦИК-14-20 от 31.07.2015 г. е пристигнало писмо 

от  областния  управител  на  област  Видин  за  разрешаване  на 

достъп  до  помещения  в  сградата  на  Областна  администрация 

Видин,  в  който се  съхраняват  изборните книжа и  материали от 

проведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. 

Искането за отваряне е отправено във връзка с възникнала 

необходимост  от  освобождаване  на  помещението,  което  им  е 

необходимо  за  подготовка  на  международен  проект  Румъния  – 

България, Интеррег за „Осигуряване на съвместно управление на 

приоритети и технологични рискове на трансграничния регион”. 

Помещението,  в  което  ще  бъдат  пренесени  книжата,  се 

намира  също  на  територията  на  Областна  администрация  гр. 

Видин, ул. „Дунавска” № 6, партерен етаж. 

Предлагам ви на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния 

кодекс, т. 24 и т.25 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 

2014  г.  да  разрешим  достъпа  на  запечатаното  помещение  при 

спазване на така прочетените указания. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря, колеги. 

Възражения? – Не виждам. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува. 

Гласували  12 членове на ЦИК:  за – 12  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  
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Матева, Румен Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева);  против – 

няма. 

Приема се. 

Решението е № 1513-НС.

Колеги, имаме още един доклад. 

На  работно  заседание  разгледахме  длъжностни 

характеристики  за  длъжностите  на  лицата,  които  са  особено 

необходими  към  настоящия  момент  като  служители  в 

Централната  избирателна  комисия,  а  именно:  юрисконсулт  в 

звено  „Правно  обслужване”,  главен  експерт  „Международна 

дейност”,  главен  експерт  „Административно  обслужване”, 

технически  сътрудник  в  звено  „Административно  обслужване”, 

Финансов контрольор. 

Колеги,  предлагам  ви  да  утвърдим  принципно  така 

предложените  длъжностни  характеристики,  като  упълномощите 

председателя  на  Централната  избирателна  комисия  да  прегледа 

още веднъж преките задължения с оглед прецизиране на част от 

използваната  терминология,  както  вчера  стана  ясно,  че  е 

необходимо. И съответно още веднъж съответствието на щатното 

разписание. 

Заповядайте, колега. 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Само  едно  допълнение,  госпожо 

председател. 

В  резултат  на  вчерашните  обсъждания  мисля,  че 

единодушно  се  обединихме  да  се  добави  като  изискване  за 

заемане на длъжността главен експерт „Международна дейност и 

протокол” владеене задължително на английски език. 

ПРЕДС. ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Да, благодаря. 

Колеги, пропуснах и още една длъжностна характеристика 

– на старши експерт „Регистри”. 

Колеги, който е съгласен с така направените предложения, 

моля да гласува. 
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Гласували  11 членове на ЦИК:  за – 11  (Ивилина Алексиева,  

Мария Мусорлиева, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Емануил  

Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Росица  Матева,  Румен  

Цачев, Румяна Сидерова и Таня Цанева); против – няма. 

Приема се

Колеги, има ли други доклади за днес? – Не виждам. 

С  това  закривам  днешното  заседание  на  Централната 

избирателна комисия. 

Свиквам работно заседание утре в 10,30 ч. 

Свиквам  следващото  редовно  заседание  в  четвъртък  от 

10,30 ч. 

(Закрито в 10,11 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева

Стенограф:

Нина Иванова
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