ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 603
На 30 януари 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Йорданка Ганчева
2. Доклад относно анализ на проведени симулации на
дистанционно електронно гласуване.
Докладва: Ивилина Алексиева
3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки.
Докладва: Мария Бойкинова
4. Доклад относно обществена поръчка за таксиметрови
услуги.
Докладва: Камелия Нейкова
4а. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждение
на ОИК.
Докладва: Росица Матева
5. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Метин Сюлейман,
Георги Баханов, Росица Матева, Камелия Нейкова,
Румяна Сидерова, Иванка Грозева, Севинч Солакова
6. Разни.
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Докладва: Ивилина Алексиева
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова.
ОТСЪСТВАХА: Ерхан Чаушев, Румен Цачев, Таня Цанева и
Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на Комисията, и госпожа
Мария Мусорлиева – заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги! В залата сме 16 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимото мнозинство, откривам днешното
заседание на Комисията.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Докладчик – госпожа Ганчева.
2. Доклад относно анализ на проведени симулации на
дистанционно електронно гласуване. Докладчик съм аз.
3. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки. Докладчик – госпожа Бойкинова.
4. Доклади относно обществена поръчка за таксиметрови
услуги. Докладчик – господин Пенев.
5. Доклади по писма с докладчици: госпожа Ганчева,
господин Сюлейман, господин Баханов, госпожа Матева, госпожа
Нейкова, госпожа Сидерова, госпожа Грозева, госпожа Солакова.
6. Разни. Докладчик съм аз.
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Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо председател. Ако
няма точка за възнаграждения в дневния ред, моля да я включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Нека това да
бъде нова точка 4а.
Други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова ).
Благодаря. Дневният ред е приет.
Преди да преминем към точка първа две съобщения.
На първо място, колеги, днес по обективни причини
отсъстват: господин Чаушев, господин Цачев, госпожа Цанева и
господин Томов.
За заседанието закъсняват по обективни причини господин
Пенев и госпожа Бойкинова.
На второ място, колеги, с вх. № ЧМИ-01-8 от 29 януари
2018 г. администрацията на Президента на Републиката ни е
изпратила препис от Указ № 15 от 25 януари 2018 г. на Президента
на Републиката, с който Президентът насрочва частичен избор за
кмет на община Макреш, област Видин, на 20 май 2018 г.
Преписката е публикувана във вътрешната мрежа в моята папка.
И двата доклада са за сведение.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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Точка 1. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-141 от 26 януари 2018 г. Това е искане от кмета на община Бяла за
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборните
книжа и материали от произведените избори за народни
представители на 5 октомври 2014 г. и от националния референдум,
проведен през 2013 г. Искането е да се разреши отварянето на
запечатано помещение, което е описано в писмото, в което се
съхраняват книжата, с цел извършване на експертиза по реда на
Закона за националния архивен фонд и тяхното предаване за
постоянно съхранение в отдел „Държавен архив” – Варна.
Предлагам ви проект на решение, който е във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения ни проект на
решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова ).
Уважаеми колеги, това е Решение № 4972-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НР-14-1 от
26 януари 2018 г., получено по електронната поща, но мисля, че вече
и оригиналът е пристигнал. Това е искане за отваряне на помещение,
в което се съхраняват книжа от националния референдум, проведен
на 27 януари 2013 г., от кмета на район „Одесос”, община Варна.
Искането е за предаването им за унищожаване при спазване на
действащото законодателство в Република България и съответните
решения на Централната избирателна комисия.
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Предлагам да изпратим регулярното писмо, което изпращаме
в такива случаи, на кмета на район „Одесос”, община Варна, във
връзка с направеното искане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,
Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова ).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
ЦИК-14-5 от 26 януари 2018 г. Това е искане за отваряне на
запечатано помещение в община Аврен, област Варна, в което се
съхраняват изборните книжа и материали от националния
референдум през 2013 г., изборните книжа и материали от изборите
за президент и вицепрезидент на Република България и националния
референдум, произведени през 2016 г., изборните книжа и материали
от последните парламентарни избори.
Целта на отваряне на помещението е извършване на
експертиза на ценността и техническата обработка на документите
от произведения на 27 януари 2013 г. национален референдум
съгласно изискванията на Наредбата за организиране, обработване и
експертизата за съхраняването и използването на документите и
учрежденските архиви на държавните и общински институции.
Предлагам ви проект на решение, който е в папка с моите
инициали във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Росица Матева, Метин Сюлейман, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова).
Благодаря.
Колеги, това е Решение № 4973-ПВР/НР/НС.
С това изчерпихме точка първа от дневния ред.
Преминаваме към точка втора от дневния ред.
Точка 2. Доклад относно анализ на проведени симулации на
дистанционно електронно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, във вътрешната мрежа извън папките на колегите има два
файла. Това е анализ на проведените в изпълнение на § 145, ал. 3 от
Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс симулации
на дистанционно електронно гласуване през декември 2017 г.
Обсъждахме широко и дълбоко този анализ на изнесеното ни
заседание, колеги, и сега предлагам да го приемем и да го изпратим
на госпожа Цвета Караянчева, председател на Народното събрание
на Република България.
Уважаеми колеги, към този момент е за запознаване, за да
видите дали всички ваши предложения и корекции са отразени. Ще
върнем към тази точка, след като изчерпим дневния ред.
Колеги, преминаваме към следваща точка с докладчици в
зала – доклад относно обществена поръчка за таксиметрови услуги.
Ще докладва госпожа Нейкова.
Точка 4. Доклад относно обществена поръчка за
таксиметрови услуги.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, докладната
записка от Милена Радославова, юрисконсулт в администрацията на
ЦИК, е с вх. № ЦИК-09-15 от 30 януари 2018 г. и е в папката на
колегата Пенев.
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Срокът за подаване на оферти изтече вчера в 17,30 ч.
Постъпила е една оферта с вх. № ЦИК-06-7 от 29 януари 2018 г.,
получена в 11,05 ч.
В докладната виждате, че е посочено, че със съобщение,
публикувано в профила на купувача, са уведомени участниците и
заинтересуваните страни, че днес, 30 януари, от 15 ч. ще се отварят
офертите, на което могат да присъстват както участници, така и
представители на средствата за масово осведомяване.
Отделно от тази докладна с вх. № ЦИК-00-315-1 от 29 януари
2018 г. е постъпило писмо от една от фирмите, до които бяхме
изпратили покана, с което ни благодарят за изпратената покана, но
нямат готовност да представят оферта. Докладвам ви го за сведение.
Предложението по докладната записка на госпожа
Радославова е да се определи комисия за разглеждане и оценка на
постъпилата оферта.
Към докладната е приложен проект на заповед. Колегата
Пенев, който ме помоли да докладвам тази преписка вместо него,
каза, че не възразява да е член на комисията. Така че предлагам
комисията да е в състав от трима души: председател – Владимир
Пенев, членове – колегата Кристина Стефанова и юрисконсулт
Милена Радославова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова).
Уважаеми колеги, преминаваме към точка 4а от дневния ред
– доклад относно искане за изплащане на възнаграждение на ОИК.
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Заповядайте, госпожо Матева.
Точка 4а. Доклад относно искания за изплащане на
възнаграждение на ОИК.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
постъпило искане с вх. МИ-27-13 от 29 януари 2018 г. от
Общинската избирателна комисия – Криводол, за изплащане на
възнаграждение за проведени заседания и дежурства. Изпратени са
заверени преписи от протокол от проведено заседание на 28 ноември
2017 г., на което е взето решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на кметство Градешница, и протокол от
заседание, проведено на 31 юли 2017 г., на което е взето решение за
предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на кметство с.
Ракево.
Имаме контролен лист за предварителен контрол и
счетоводна справка, че възнагражденията могат да бъдат изплатени
за двете заседания. На заседанието на 31 юли 2017 г. са участвали:
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове. На
второто заседание, проведено на 28 ноември, са участвали също:
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове, тоест
пълният състав на комисията.
Предлагам да вземем решение, с което да изплатим
поисканите възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Благодаря.
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Колеги, преминаваме към точка пета – доклади по писма.
Първи докладчик, който е в зала, е господин Баханов. Заповядайте.
Точка 5. Доклади по писма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-08-1 от
23 януари 2018 г. в Централната избирателна комисия до нейния
председател е постъпило писмо-искане от Окръжен съд –
Благоевград, по гражданско дело № 245/2017 г. по иск, предявен от
Владислав Киров Лехчански, срещу прокуратурата на Република
България с правно основание чл. 2, ал. 1 и 3 от ЗОДОВ,
отговорността на държавата.
За нуждите на производството и за правилно решаване на
спора по делото ни молят да изготвим и да им предоставим
служебно справка за това дали лицето Владислав Киров Лехчански
за какви парламентарни избори е бил издигнат като местен кандидат
и в какво качество през периода от началото на 2011 г. до момента
на издаване на справката, както и като представител на коя партия,
ако е бил издиган. Посочват ни, че съдебното заседание им е за 15
февруари 2018 г. от 11,30 ч.
Уважаеми колеги, направих справка при техническите
сътрудници в Централната избирателна комисия. Лицето не
фигурира в регистъра на кандидатите за народни представители за
2017 г., но тъй като, както докладвах, справката касае период доста
преди 2017 г., а именно началото на 2011 г., ви предлагам да
изпратим писмо до изпълнителния директор на „Информационно
обслужване” АД с приложено копие от писмото от Окръжен съд –
Благоевград, до Централната избирателна комисия и с молба за
съдействие в рамките на тяхната компетентност относно
поставените в искането въпроси, а именно в тяхната база да ни
посочат в разумен срок с оглед на датата на насрочване на
следващото съдебно заседание, дали въпросното лице е било
кандидат за народен представител. След което ние да изготвим
съответната справка до Окръжен съд – Благоевград.
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Подготвил съм текст на писмото, което е качено във
вътрешната мрежа в моята папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Баханов.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова ).
Благодаря.
Продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-08-2 от
25 януари 2018 г. от Софийски районен съд, Наказателно отделение
116-ти състав, по дело № 15878/2014 г., по същото дело по описа на
116-ти състав при Софийски районен съд със страни Асен Милков
Христов и Александър Христов Методиев желаят да им предоставим
справка-удостоверение, от която да е видно подсъдимият
Александър Христов Методиев дали е народен представител към
момента, тъй като делото е без движение поради депутатски имот.
След направена справка от сътрудниците – Стоян Русинов и
Кирил, отговорът, който се подготвя в момента, е, че лицето
Александър Христов Методиев е бил кандидат в 26-ти и 31-ви
избирателен район от листите на ДПС, но не е избран за народен
представители.
В тази връзка ще е подготвен отговор и моля да го подложите
на гласуване, ако няма други предложения от колегите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Баханов.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова ).
Благодаря. Изчерпихте вашите доклади, господин Баханов.
Госпожа Ганчева има думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад отново
докладваното от мен писмо с вх. № ЦИК-04-01-27-1 от 25 януари
2018 г. Това е писмото, което ни е изпратено и посочено за сведение
от Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз в Брюксел и е относно приемане на доклада на
Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент
за състава на Европейския парламент от 23 януари 2018 г.
Знаете, на предходно заседание го докладвах. То е
разпределено на мен и на работната група. Сочи се, че докладът е
приет и предстои гласуване на доклада в пленарна зала на 7
февруари 2018 г. Сочи се също, че няма да има загуба на места за
която и да е държава членка. Също така се посочва, че в случай че
Обединеното Кралство все още е член на Европейския съюз към
началото на парламентарния мандат за периода, ще се прилага
настоящото разпределение на местата, докато оттеглянето стане
юридически ефективно.
Освен това се отбелязва, че след влизане в сила на
необходимата юридическа основа за транснационалните листи ще
бъде установен съвместен избирателен район.
Докладът към това писмо беше преведен и изпратен по моя
молба, а след това видях и по резолюция на председателя, до всички
членове на Комисията.
След като се запознах с материалите, считам, че това писмо
следва да го приемем за сведение. Ако някой друг колега има
противно мнение предвид информацията, която се съдържа, моля да

12
каже. По мое мнение ние сме изразили своевременно нашите
становища и тепърва предстои единствено одобряването на доклада
в пленарна зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги? Не виждам други предложения.
Продължете със следващ доклад, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-0401-1 от 29 януари 2018 г. Това е писмо от Постоянното
представителство на Република България в Брюксел. То е
разпределено на мен и на работната група и е до Администрацията
на Министерския съвет, до Министерството на външните работи, до
госпожа Лиляна Павлова, до Министерството на правосъдието, до
Народното събрание и до нас чрез Министерството на външните
работи. Писмото е относно определяне на периода за провеждане на
изборите за Европейски парламент през 2019 г.
Колеги, сочи се, че във връзка продължаващо обсъждане на
Съвета на Европейския съюз в Работна група „Общи въпроси” на
периода за провеждане на изборите за Европейския парламент биха
искали да ни информират за досегашната дискусия и очертаващите
се перспективи за нейното приключване.
Накратко, информацията е, че с оглед на досегашното
развитие на дискусията на експертно ниво е ясно, че найприемливият период за провеждане на изборите от проведените
няколко тура дискусии в работната група най-голяма подкрепа се
генерира периодът 23-26 май 2019 г., който е безпроблемен за
всички държави членки, с изключение на България заради
съвпадението с уикенда 25-26 май.
На второ място по предпочитание е периодът 16-19 май 2019
г., който обаче се явява проблемен за няколко държави членки, а
именно Испания, Дания, Румъния, Словакия, Финландия и Швеция.
Междувременно конференцията на председателите в
Европейския парламент препоръчва на Съвета периода 23-26 май.
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Като по т. 7 в писмото се посочва какви възможности има България
по отношение на това решение.
Във връзка с горното молят за своевременно указание
относно линията на поведение и възможни последващи действия от
българска страна.
Припомням само за коректност на доклада, че ние с писмо №
ЕП-00-4 от 11 септември 2017 г. във връзка с полученото писмо в
Централната избирателна комисия по електронната поща изразяваме
становище по отношение на датата на изборите за членове на
Европейския парламент. Изразили сме становище, че периодът на
изборите за членове на Европейския парламент не следва да съвпада
с важна дата от националния календар на Република България,
официалния празник. Това писмо е изпратено до всички адресати,
съвпадащи с писмото, което ви докладвах, включително и
министъра на културата, министъра на образованието. Знаете, че и в
Централната избирателна комисия се получиха становища от
различните ведомства, които подкрепиха изразеното от Централната
избирателна комисия становище.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако изпращаме писмо, както беше
предложено тук в разговора макар и извън микрофон, трябва да
посочим каква е тази важна дата. Те са две важни дати – Денят на
славянската писменост, който е официален празник в Република
България, и Професионалния празник на работниците в сферата на
образованието. Защото това са важни неща и не бива само да кажем
нашия календар, който хич не ги интересува – нито католиците, нито
протестантите. Но това е важно, още повече, че славянската
писменост е официална писменост, призната в Европейския съюз. Аз
не вярвам, че нещо ще стане, но поне да добавим тези две кратички
информации. Нашите представители в Брюксел са изразили отново
това официално становище на държавата, което изцяло съвпада това,
което ние сме дали, подкрепено и от образованието.
А може да се добави, че в секционните избирателни комисии
са заети преди всичко лица, които работят в сферата на
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образованието. Тоест не само защото е празник, а защото те са заети
в тези комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз подкрепям предложението на
колегата Сидерова отново в писмо изрично да потвърдим нашата
предходна позиция, като допълним, че все пак става въпрос за
национален празник, който е ден на славянската писменост и
култура. Славянската писменост, както тя каза, е официален език в
Европейския съюз и в крайна сметка основа на доста езици от
държавите членки на Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, чухте постъпилото в зала предложение,
подлагам го на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова); против – 2 (Емануил Христов,
Ивайло Ивков).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-9919 от 23 януари 2018 г. ведно с превод с вх. № ЦИК-99-19-1 от 26
януари 2018 г. Това е документ от Европейската комисия за
реимбурсация на разходите на госпожа Алексиева за
командировката в Брюксел на Работна група „Общи избори”.
Докладвам го за сведение.
Колеги, връщам писмото, което ви докладвах за сведение и
запознаване. То е в папка с моите инициали ведно с попълнена
форма, както го докладвах на предходното заседание за запознаване,
тъй като съдържаше обемна информация. Бяха ни изпратени във
връзка с проучване на добри практики въпроси по приложен
шаблон. Както ви казах, с госпожа Радославова сме обобщили
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информацията. Прилагаме попълнения шаблон, информацията е
изцяло от закона, колеги. Активността е взета от официалните данни
на нашата страница с посочване за съответния вид избори, а там,
където не е попълнено - от т. 1.2. до т. 1.7., е защото няма
приложима информация. И ние в писмото обясняваме, че формата на
дистанционно гласуване това е дистанционното електронно
гласуване, въведено с § 145.
Моля да се запознаете и да го приемем, в случай че няма
забележки.
Аз предлагам като докладчик с оглед обсъжданията извън
микрофон да отложим за следващо заседание, за да може поизчерпателно да се запознаят колегите. Очевидно има нужда още от
запознаване. И тогава да го разгледаме отново. Мисля, че има
възможност, с оглед изчерпателната и вярна информация, която да
предоставим на тези изследователи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, моля ви наистина да се запознаете и да го обсъдим отново,
защото лично на мен ми се струва, че тук има проблеми с превода.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, госпожа Алексиева ви
докладва преписка с вх. № ЦИК-07-14 от 23 януари 2018 г. относно
курсове, които се провеждат от ICPS, впоследствие разпределена на
мен. С вх. № ЦИК-07-14-1 е пристигнал и преводът. Става въпрос за
сертификат от Международния център за парламентарни
изследвания, който има удоволствието да съобщи нова дата за
програма „Професионален сертификат” в областта на управление на
изборните процеси, който ще се състои в Лондон от 14 до 18 май
2018 г.
След разпределението ми на мой доклад възложих на
администрацията да направи проучване във връзка с този курс.
Госпожа Манолова е възложила на госпожа Благоева, която замества
Цветомира Жекова, в резултат на което са проведени телефонни
разговори и е пристигнал имейл, който се с вх. № ЦИК-07-14-3 от 29
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януари 2018 г. и съдържа информация, че крайният срок за
регистрацията е 30 дни преди началната дата на курса, която ще
бъде на 16 април 2018 г.
Моля да се запознаете. От справка в счетоводството е
установено, че има налични пари по съответния параграф за това
обучение. В случай че някой колега желае, да каже на мен като
докладчик или да го върне в зала, за да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, преди време в заседание ви
докладвах покана за техническо събитие, да си запазим датите, което
ще се проведе в Брюксел, като се сочеше информация, че Работна
група „Изборни въпроси” ще присъства на втория ден от това
събитие. Сега отново идва тази информация за това техническо
събитие на 25 и 26 април 2018 г. от Министерството на външните
работи. Докладвам го отново за сведение и след това да решим кой
ще уважи това събитие.
Връщам поканата, която е с изтичащ срок за регистрация, в
случай че има желаещи, за посещение на изборите в Ел Салвадор.
Тази програма, както казах, ще се състои от 1 до 7 март 2018 г. на
местните избори и парламентарни избори на 4 март 2018 г.
Настаняването, храната и вътрешният транспорт ще бъдат осигурени
от секретар на A-WEB. Разходите за самолетни билети и пътнически
застраховки и виза ще се поемат от органите за управление на
изборите. Крайният срок е не по-късно от 2 февруари. Така че, моля,
колеги, ако приемем решение, някой да се заяви и да го гласуваме
днес с оглед изтичащия срок и предприемане на мерки за
осигуряване на участие.
Доколкото разбирам, колеги, има предложение за колегите
Александър Андреев и Владимир Пенев, които имат желание да
отидат. Предлагам да гласуваме, да изпратим съответното писмо и
да предприемем необходимите мерки за реализация на тази покана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна
Сидерова, Севинч Солакова ); против – 1 (Емануил Христов).
Благодаря. Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
Моля, продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с докладваните
курсове в рамките на A-WEB, които ще се проведат в Корея, знаете,
направихме проучване, изпратихме писмо с принципно съгласие и
интерес от страна на Централната избирателна комисия. В резултат
на това се е получило писмо с вх. № ЦИК-07-11-3 от 26 януари 2018
г. ведно с превод с вх. № ЦИК-07-11-5 от 30 януари 2018 г.
Благодарят ни за отговора и сочат, че писмото е било изпратено с
цел да се определи нивото на заинтересованост по програмите за
изграждане на капацитет и подробна покана за всяка програма ще
бъде изпратена на избрани организации месец-два преди да се
състои програмата.
Припомням, че в първоначалното писмо, където се посочва,
че всяка една програма ще се състои от 20 човек. Така че с оглед и
проявения интерес, колеги, предлагам да гласуваме писмо, с което
да изпратим имената на колеги, така както са проявили интерес.
До настоящия интерес в програма по т. 3 от графика на
програмите, а именно „Изграждане на капацитет за управление на
изборите за длъжностните лица на средно ниво” на 17 май на руски
език са се заявили госпожа Нейкова и госпожа Матева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Ако обичате, не
съм била тук, за да се заявя, моля да ме включите и мен.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин Ивков и господин Райков
се заявяват от 4 до 16 юни. За датите 6 до 15 юни се заявявам аз,
госпожа Стефанова и господин Владимир Пенев.
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Предлагам, колеги, да гласуваме сега така заявилите се и в
случай, че се заявят и други, ще гласуваме отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря,
уважаема госпожо Ганчева.
Заповядайте, колеги да гласуваме. Режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова); против – 1 (Емануил
Христов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви вх. МИ-15-14 от 24 януари 2018 г. Това е получено в
оригинал писмо от Общинската избирателна комисия – Велики
Преслав, ведно с всички оригинални документи във връзка
промяната, която беше извършена в Общинската избирателна
комисия – Велики Преслав, а именно на мястото на Диана
Атанасова, секретар на ОИК – Велики Преслав, с решение № 4967МИ/НР от 23 януари 2018 г. назначихме Красимир Янакиев Сланев.
Докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-318 от 28
януари 2018 г. ви докладвах уведомление за призоваване от
Комисията за защита от дискриминация, въз основа на което
упълномощихме юрисконсулт Милена Радославова да отиде в
комисията и да се запознае с преписката. Уведомлението ни е
изпратено в качеството на заинтересована страна.
По тази преписка Централната избирателна комисия с писмо
изх. № ЦИК-00-744 от 28 ноември 2017 г. е изпратила писмено
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становище. Тъй като по преписката според мен няма представени
нови материали и не са налице обстоятелства, които да ангажират
друго становище на Централната избирателна комисия, моето
предложение е в производството, което е насрочено за 22 февруари
2018 г. от 13 ч. по преписка № 228 по описа на Комисията на
комисията за защита от дискриминация за 2017 г., да не се явява
представител на Централната избирателна комисия, тъй като това
наше становище напълно отговаря на изразеното мнение на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други коментари? Не виждам.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение вх.
№ ЧМИ-00-3 от 25 януари 2018 г. и ЧМИ-00-3-1 от 26 януари 2018 г.
– писма от „Информационно обслужване” относно извършена
проверка на кандидатските листи на кандидатите, регистрирани за
участие в частичните избори на 18 февруари, както и писмо с изх. №
ЧМИ-15-3 от 26 януари 2018 г. на ЦИК до общинските избирателни
комисии с информация за резултатите от извършената проверка на
кандидатите. Моля за последващо одобрение на писмото, което
посочих със съответния изходящ номер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-16 от 30
януари 2018 г. ви докладвам докладна записка от госпожа Манолова,
директор на дирекция „Администрация”, относно постъпили
документи по обявената процедура за подбор за заемане на
длъжността главен счетоводител в администрацията на ЦИК. До
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крайния срок за подаване на документи, 29 януари, са постъпили две
заявления за участие, съобразени с обявата, публикувана от
Централната избирателна комисия. Преписката е в папка с моите
инициали от днес.
Също така за ваша информация е подготвена една обобщена
справка за постъпилите документи. Има общо 12 постъпили
документи, като 10 от тях са само изпратени автобиографии чрез
електронни сайтове за работа, където беше публикувана обявата на
Централната избирателна комисия. На всички лица, от които е
получена такава автобиография по електронен път, са изпратени
персонално уведомителни писма за необходимостта да представят
пълен комплект с документи съобразно изискванията на
Централната избирателна комисия по обявлението, което е
публикувано на 15 януари на нашата интернет страница и в
централни ежедневници.
Двама от кандидатите са подали документи съобразно
изискванията в обявата на място в Централната избирателна
комисия.
В тази връзка е необходимо да се определи комисия за
разглеждане на постъпилите документи и провеждане на
процедурата за подбор. Аз ви предлагам комисията да се състои от
петима членове на Централната избирателна комисия. Предлагам
колегите Мусорлиева, Андреев, Бойкинова, Стефанова и Иванова,
като за председател на комисията предлагам госпожа Мусорлиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване комисията в този състав и с този
председател.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
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Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Благодаря. Продължете.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И, колеги, предлагам за резервен
член на комисията колегата Пенев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Колеги, ще изчерпим тази и следващата точка от дневния ред
и след това ще се върнем на тези, които не сме докладвали.
Сега е госпожа Матева. Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо вх. №
ЧМИ-20-1 от 25 януари 2018 г. То е от управителя на „СКАТ” ООД,
който е собственик на Национална телевизия „СКАТ”. С това писмо
ни изпращат на хартиен и електронен носител условията, реда и
ценовите листи за медийно отразяване на кампанията на частичните
избори за кметове на 18 февруари 2018 г. Докладвам го за сведение
и за информация, както винаги при такива тарифи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИВИЛИНА
АЛЕКСИЕВА:
Колеги,
продължаваме със следващ докладчик – госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, отново ви напомням, че
следва да решим въпроса със заместванията в Централната
избирателна комисия в рамките на администрацията. Имаме
становище, внесено от главния юрисконсулт Лилия Богданова с вх.
№ ЦИК-092-9-01 от 2018 г. Искам да ви предложа непременно на
работно заседание в утрешния ден да разискваме този въпрос и да
стигнем до някакво решение, за да може на заседанието в четвъртък
да вземем решение. Ние самите се поставяме в положението на
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супер некоректна комисия. От 19 януари госпожа Богданова и
понастоящем замества главния юрисконсулт Николай Желязков,
който е и финансов контрольор. В периода от 2 до 12 януари е
замествала едновременно с това и директора на дирекция
„Администрация”. Най-меката дума е „некоректно”. Не сме
разрешили въпроса със заместванията по принцип, а и с
възнаграждението на колегата, която в един период изпълнява
четири длъжности едновременно. Логиката на някои от вас е, щом
като може, значи няма нужда. Но аз не приемам тази логика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Продължаваме
със следващ докладчик – госпожа Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви вх. №
ЧМИ-06-3 от 29 януари 2018 г. от община Велики Преслав. Писмото
е подписано от кмета на общината, който ни уведомява, че за
насрочените частични избори за кмет на кметство Кочово на 18
февруари във връзка със задължението да ни изпратят копие от
избирателен списък Част втора, не е съставен такъв, поради липса на
желаещи граждани на други държави членки на Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място,
искам да предложа да изпратим едно писмо до Печатницата на БНБ.
Писмото е изготвено от госпожа Нейкова и е във вътрешната мрежа
в моя папка. Едно писмо до Печатницата на БНБ и до
„Информационно обслужване” с приложен списък на кандидатите за
участие в частичния избор на 18 февруари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направените две
предложения.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
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Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова).
Колеги, за сведение ви докладвам едно писмо, което сме
получили от „Регистър БГ” с вх. № ЦИК-00-307 от 24 януари 2018 г.
То е за възможности за регистрация на двусимволни имена.
Направихме справка, госпожа Манолова включително проведе
разговор с „Информационно обслужване” дали има връзка със
сигурност и защита. Няма такава връзка, ние не се интересуваме от
двусимволни наименования за регистрация.
Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-00-319 от 29 януари
2018 г. от изпълнителния директор на „Информационно
обслужване”, който потвърждава задължението на Централната
избирателна комисия към 31 декември 2017 г. с посочения размер,
който и ние в нашето писмо поискахме да се потвърди.
В тази връзка писмата и от другите организации, от които
чакаме такова потвърждение, предлагам направо да се предоставят
на счетоводството с оглед годишния финансов отчет и
инвентаризацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, гласуваме такава процедура – директно в
счетоводството. Режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева, Севинч Солакова).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в оригинал получихме
писмата, с които ни уведомиха за броя на избирателите по секции за
частичните избори. такава информация е публикувана на страницата
на Централната избирателна комисия в рубрика „Частични избори
на 18-ти”.
В тази връзка на предишното заседание докладвах едно
писмо със заявка до Печатницата на БНБ за отпечатване на
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бюлетини и ви обещах на днешното заседание да бъде публикувана
във вътрешната мрежа обобщена справка. Такава справка, изготвена
в деловодството, е публикувана. Публикувани са и всички писма,
въз основа на които е направена тази обобщена справка. В справката
включително има информация за заявен при евентуален втори тур
брой бюлетини. Имаме и отбелязване кои писма са получени в
оригинал, кои са само по електронната поща. В някои от случаите –
и тази информация също е отразена – имаме заявка до Печатницата
на БНБ от кметовете на общини за отпечатване, включително на
изборни книжа. За сведение.
Колеги, напомням, поканите за семинари са публикувани във
вътрешната мрежа. Благодаря. Приключих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, няколко бързи доклада.
На първо място, колеги, във вътрешната мрежа в моя папка са
публикувани вх. № ЦИК-7-19 от 26 януари 2018 г. на английски език
с превод на български език вх. № ЦИК-07.17-1 от 30 януари 2018 г.
Колеги, моля да се запознаете с тях, за сведение са.
На следващо място, колеги, ви предлагам да пуснем
съобщение на нашата интернет страница във връзка с изтичащите
срокове по нашата хронограма относно лицата, които са с трайни
увреждания, които не им позволяват да посетят изборното
помещение и да гласуват в изборното помещение, че срокът за
подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна комисия
е до 14 дни преди изборния ден и по същия начин че до 14 дни преди
изборния ден, а именно 3 февруари 2018 г. изтича срокът, в който
избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ
адрес.
Да публикуваме тези съобщения, както досега, на нашата
интернет страница.
Режим на гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил
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Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова ).
И, уважаеми колеги, във вътрешната мрежа извън папките на
отделните колеги е публикуван проект на договор с представителите
на академичната общност. Докладвам ви го в момента за сведение и
запознаване, като ви моля за всякакви бележки и корекции, така че
да можем да поставим този въпрос на следващото заседание.
Сега, колеги, връщаме към двете отложени точки. Първо към
точка 3. Заповядайте, госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви решение,
което е качено в моята папка в днешно заседание, по
административно дело № 7283 от 2017 г. Припомням ви, че то беше
по жалба на Мартин Димитров и Петър Славов срещу наш отказ за
предоставяне на достъп до обществена информация. Първоначално
заявлението беше препратено до Министерския съвет, те ни го
препратиха по компетентност.
Заявлението беше с три въпроса, ние отговорихме на втория
въпрос, а не отговорихме на първия, а именно: „На какъв етап е
подготовката за въвеждане машинно гласуване и в какви срокове
предвиждате да стане това? Ще има ли готовност за осигуряване на
машини във всички секции при евентуални избори през 2018 г.?”
Третият въпрос, който беше предмет на делото: „Предприети
ли са действия за сключване на междудържавен договор за доставка
на всички необходими машини и терминали с друга държава с опит
в провеждането на машинно гласуване и не считате ли, че това би
бил по-прагматичният, значително по-евтин подход за осигуряване
на терминалите от поръчването им на парче без посредник?”
Съгласно решението на Административен съд по точка трета
от заявлението е отхвърлена жалбата на жалбоподателите, като
съдът казва, че ние не сме компетентни да отговорим по този
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въпрос. Но уважават жалбата им в частта по точка 1 от заявлението,
като съдът казва, че това представлява обществена информация и
ние следва да я предоставим.
Аз ви предлагам да не обжалваме решението и да отговорим
по точка 1 от заявлението. Подготвила съм отговор, с който ви
предлагам да се запознаете и съответно да дадете вашето становище
или бележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз съм съгласна с
предложението на колегата Бойкинова, само имам две редакционни
предложения в отговора. Предлагам ви там, където е абзацът, че е
проведена среща в ЦИК по инициатива на Централната избирателна
комисия, да остане само със законодателната и изпълнителната
власт. Защото ние тях поканихме на тази среща за обсъждане на
въпросите за машинното гласуване.
И в следващото изречение да посочим, че на тази среща ЦИК
постави въпроси относно проблемите при невъвеждане на
машинното гласуване, тъй като то вече е въведено, а при
реализирането или използването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други коментари?
Подлагам на гласуване така предложения отговор с
корекциите, направени в зала.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова ); против – 1 (Георги
Баханов).
Продължете, госпожо Бойкинова.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви осем броя
преписки от областния управител на област София. Четири от тях са
предупреждения. Едното е срещу „Интермедия” ООД. Областният
управител предупреждава, че ако продължават да се извършват
нарушения, ще бъде наложено административно наказание в размер
на две хиляди лева. Предупреждение срещу „ПИК” БГ, второ срещу
„ПИК Нюз”, срещу „24 онлайн”.
И четири броя резолюции за прекратяване на
административно-наказателните производства поради изтичането на
шестмесечния срок, в който областния т управител не е издал
наказателни постановления. Това са: срещу „ПИК Нюз”, срещу
„ПИК БГ”, срещу „ПИК Нюз” и срещу „РТ Нет”. С което броят
значително се увеличава. Очакваме още, тъй като сме изпратили над
40 акта за установяване на административни нарушения на
областния управител. Към момента са пристигнали около 30, без
нито едно издадено наказателно постановление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, връщаме към отложената точка 2 – доклад относно анализ
на проведените симулации.
Моля за допълнение по точка 4, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в края на т. 4, последното
изречение, предлагам да бъде със следната редакция: „Обществената
поръчка по проекта с предмет „Реализиране на национална схема за
електронна идентификация” към настоящия етап е прекратена с
Решение № 1249/ОП-1167 от 14 ноември 2017 г., публикувано на
интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, в т. 6
навсякъде, когато имаме конкретен бенефициент, посочваме
бенефициента с партньора.
И, госпожо Нейкова, моля да предложите и по т. 6 още един
абзац.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, към т. 6 като последен абзац
предлагам да добавим и текст, който е относно приложението на
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Регламент ЕС/2016/679 на ЕП и ЕС от 22 април 2016 г. относно
защитата и обработване на личните данни, който ще се прилага от 25
май 2018 г. И тъй като защитата на личните данни има значение при
реализиране на дистанционното електронно гласуване и системата,
която ще се изработи, трябва да бъде съобразена и с този регламент,
мисля, че е допълнителен аргумент в подкрепа на изложеното в
анализа на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, други коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така предложения анализ заедно с
корекциите и допълненията, направени в зала, да го приемем и да го
изпратим на председателя на Народното събрание.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова ).
Уважаеми колеги, благодаря ви. С това закривам днешното
заседание на Централната избирателна комисия. Свиквам
следващото заседание на Комисията в четвъртък от 10,30 ч.
(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стенограф:
Стойка Белова

