ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 628
На 24 април 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проекти за решения за промяна в състави на ОИК.
Докладват: Румяна Сидерова, Мартин Райков
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Метин Сюлейман, Емануил Христов
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на общински избирателни комисии.
Докладват: Иванка Грозева, Камелия Нейкова,
Метин Сюлейман, Владимир Пенев, Румяна
Сидерова, Мартин Райков, Ивайло Ивков
4. Доклади по писма.
Докладват: Иванка Грозева, Росица Матева,
Камелия Нейкова, Севинч Солакова
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Метин Сюлейман
6. Разни.
Докладват: Ивилина Алексиева, Владимир Пенев,„
Кристина Стефанова, Камелия Нейкова
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Йорданка Ганчева,
Мария Бойкинова, Румен Цачев.
Заседанието бе открито в 10,45 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 13 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Предлагам ви следния проект за дневен ред:
1. Проекти на решения за промяна в състави на общински
избирателни комисии с докладчици госпожа Сидерова и господин
Райков.
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения – докладчик господин Сюлейман.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на Общинската избирателна комисия. Докладчици: госпожа Грозева,
госпожа Нейкова, господин Сюлейман и господин Пенев.
4. Доклади по писма с докладчици: госпожа Грозева, госпожа
Матева, госпожа Нейкова, госпожа Солакова.
5. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладчик – господин Сюлейман.
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6. Разни. Докладчици сме аз, господин Пенев, госпожа
Стефанова, госпожа Нейкова и всички колеги, с които бяхме в
служебна командировка в Осло. Тъй като сме много, не ги
изписахме в дневния ред.
Колеги, има ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред? Заповядайте, господин Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ако обичате, да ме включите във
втора точка – отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Христов. Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Във възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Сидерова. Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: В трета точка – възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Райков.
Други? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред. Моля, гласуваме.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, преди да преминем към точка първа от
дневния ред позволете ми две съобщения.
На първо място, от днешното заседание по обективни
причини отсъстват господин Андреев и госпожа Ганчева. Уведомиха
ме, че ще закъснеят госпожа Бойкинова и господин Баханов.
На второ място, колеги, в „Държавен вестник” бр. 35 от 24
април 2018 г. е обнародван Указ № 96 на Президента на Републиката
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за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Столетово,
община Карлово, област Пловдив, на 14 октомври 2018 г.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния
ред. Заповядайте, госпожо Сидерова.
Точка 1. Проекти на решения за промяна в състави на ОИК.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, постъпила е молба
с вх. МИ-15-96, от 23 април и в оригинал, от члена на Общинската
избирателна комисия – Лозница, Цветомир Стоянов Савов, който
моли да бъде освободен като член на Общинската избирателна
комисия – Лозница, по уважителни причини, считано от 19 април
2018 г.
Молбата беше пристигнала по електронната поща
едновременно с писмо от коалицията, на която е представител, но аз
се обадих и ги помолих да изпратят молба с оригинален подпис.
Нямаме основание да не го освобождаваме, затова ви предлагам
проект на решение: освобождава като член на ОИК – Лозница,
област Разград, Цветомир Стоянов Савов.
Предлагам и да изпратим писмо на коалицията, от чието име
е предложен за член на Общинската избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложения ни
проект на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня
Цанева).
Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5033-МИ/НР.
Колеги, подлагам на гласуване писмото до политическата
сила.

5
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня
Цанева).
Благодаря.
Продължаваме със следващия докладчик по тази точка.
Заповядайте, господин Райков.
МАРТИН РАЙКОВ: Колеги, с вх. МИ-11-4 от 18 април 2018
г. по електронната поща е постъпило заявление от Христо Маринов
Димов, член на Общинската избирателна комисия – Велики Преслав,
с което моли да бъде освободен. И съответно предложение от
представителя на коалицията. На 20 април 2018 г. са пристигнали
документите в оригинал, съответно заявлението, приложение от
дипломата, както и пълномощно декларация по чл. 45, ал. 4, т.1 от
Решение №3255-МИ/НР от 7 юни 2016 г.
Проектът на решение е във вътрешната мрежа в моята папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване предложения ни проект на
решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5034-МИ/ПВР.
С това изчерпихме точка първа от дневния ред. Преминаваме
към точка втора – доклади относно искания за отваряне на
запечатани помещения. Първи докладчик е господин Сюлейман.
Заповядайте.
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Точка 2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви вх. № ПВР-06-16 от 3 април 2018 г. Това е писмо от
началник отдел „Гражданско състояние” в община Шумен госпожа
Катя Николова, с което ни уведомява за изпълнението на т. 29 от
Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. за отварянето на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и
материали от изборите за президент и вицепрезидент на Република
България, проведени на 6 и на 13 ноември 2016 г. с цел прибирането
в помещението на страници 3086 и 3113 от оригиналния избирателен
списък на секция № 81 в община Шумен, както и декларация на
лице, за което има данни, че е гласувало в нарушение на изборните
правила. Изготвен е протокол. Също така към писмото е приложен и
протокол от комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, както и
заповедта на кмета, с която е определена същата комисия.
Докладвам това за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
Следващ докладчик – господин Христов. Заповядайте.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви, госпожо председател.
Колеги, с писмо с вх. № НС-06-20 от 23 април 2018 г.
заместник-кметът на община Тутракан, който в момента със заповед
замества кмета на общината, ни изпраща протоколи и всички
необходими материали във връзка с отварянето на помещението на
база на наше Решение № 5027 от 14 април 2018 г. То беше във
връзка с отваряне на две помещения за предаване на материалите от
националния референдум 2013 г. и от изборите за народни
представители от 2014 г.
В тази връзка ни изпраща необходимите заповеди, които е
трябвало да издаде, протоколите, които са съставени при отварянето,
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и всичко, което се изисква съгласно нашето решение за отварянето
на такива помещения.
Докладвам го за сведение, че много експедитивно са
свършили работа, буквално като са получили в началото на
седмицата решението, и са изпратили документите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Много благодаря
господин Христов.
С това изчерпихме точка втора от дневния ред. Преминаваме
към точка трета – доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК. Първи докладчик е госпожа Грозева.
Заповядайте.
Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. МИ-27-71 от 4 април 2018 г. е
постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Макреш,
област Видин, с искане за изплащане на едно заседание, което те са
провели на 30 март 2018 г. На заседанието са присъствали:
председател, заместник-председател, секретар и 8 членове.
На въпросното заседание комисията е прекратила предсрочно
пълномощията на общински съветник поради неговата смърт и е
обявила следващия в листата за избран.
Предлагам ви да гласуваме изплащането на възнаграждение
за това проведено заседание на Общинската избирателна комисия –
Макреш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева.
Колеги, режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
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Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Следващата преписка е пристигнала и е
заведена с вх. МИ-27-65 от 27 март 2018 г. и е от Общинската
избирателна комисия – Брусарци, с искане за изплащане на
възнаграждение за проведено едно заседание на 23 март 2018 г. На
заседанието са присъствали: председател, заместник-председател и 7
членове.
Заседанието е било свикано по повод постъпило писмо от
Окръжна прокуратура – Монтана, с искане да бъдат изпратени
заверени копия от преписката за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на с. Буковец. Преписката е била
окомплектована и изпратена в Окръжна прокуратура – Монтана.
Предлагам да гласуваме изплащането на това възнаграждение
на Общинската избирателна комисия – Брусарци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Следващ док е госпожа Нейкова. Заповядайте.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, с вх. МИ-27-61 от
21 март 2018 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждение
от Общинската избирателна комисия – Русе, за проведено заседание
на 5 февруари. Поводът за заседанието е постъпило заявление за
достъп до обществена информация, в което са поставени въпроси,
свързани с избора на кмет на община Русе, с назначаване състава на
Общинската избирателна комисия.
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Към преписката е приложен протокол от проведеното
заседание и решение № 313 от 5 февруари на Общинската
избирателна комисия – Русе, с което са приели решение да
предоставят достъп до информацията, която е била поискана.
На заседанието са присъствали председателят и 8 членове на
Общинската избирателна комисия.
Предлагам
да
одобрим
за
изплащане
исканото
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивилина
Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня
Цанева).
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С вх. МИ-27-62 от 21 март 2018 г. е
постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Сливо
поле, относно изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК за
проведено заседание на 9 март и дежурство на 19 март.
На заседанието на 9 март са присъствали: председател,
заместник-председател, секретар и 8 членове на Общинската
избирателна комисия. Това заседание е било по повод разглеждане
на заявление от общински съветник за предсрочно прекратяване на
пълномощията му.
Приложени са протокол от това заседание, както и решението
аз прекратяване на пълномощията и обявяване на следващия за
избран.
На 19 март 2018 г. е дадено дежурство от председател и един
член на Общинската избирателна комисия във връзка с отваряне на
запечатано помещение по повод на това, че в запечатаното
помещение са се намирали печатът и дневниците на Общинската
избирателна комисия и е било необходимо да ги извадят, за да могат
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да изпълняват дейността си. Протоколът от 19 март е приложен към
преписката.
Предлагам
да
одобрим
за
изплащане
исканите
възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева); против – 1 (Емануил Христов).
Благодаря. Това бяха вашите доклади.
Следващ докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх.
МИ-27-60 от 21 март 2018 г. в Централната избирателна комисия е
постъпило искане от Общинската избирателна комисия – Твърдица,
област Сливен, с което се обръщат към нас за изплащане на
възнаграждение на членовете на Общинската избирателна комисия –
Твърдица, за проведено заседание на 23 февруари 2018 г. На това
заседание е разгледано постъпило писмо от председателя на
Общинския съвет – Твърдица, във връзка с настъпили промени в
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество и за необходимостта от изготвяне
на образец на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от същия закон.
Като втора точка на това заседание е разгледано становището на
Централната избирателна комисия от 15 февруари, което до болка
всички добре познаваме, с оглед на проведените заседания на
общинските избирателни комисии и направените искания за
изплащане на възнаграждения.
Към искането е приложен протокол от проведеното
заседание, както и решение № 185, което е взето на същото
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заседание. Присъствали са 9 членове, в това число председател,
секретар и 7 членове на комисията.
Към искането има контролен лист за предварителен контрол,
както и счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения.
С оглед практиката, която вече установихме в Централната
избирателна комисия по отношение на тези искания, доколкото си
спомням, за онези заседания, които бяха до 15 февруари,
изплащахме, а за заседанията след 15 февруари не изплащаме.
Те не са взели никакво решение, само са разгледали писмото
на председателя на Общинския съвет, както и нашето становище. Не
са излезли с никакви конкретни решения.
Моето предложение е това искане да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, съобразно утвърдената практика в
Централната избирателна комисия аз ще подложа на гласуване
изплащането на исканото възнаграждение. Ако постигне
необходимото мнозинство, то ще бъде изплатено, ако не – ще остане
за сведение.
Уважаеми колеги, както разбрахме и от докладчика,
Общинската избирателна комисия – Твърдица, се е съобразила с
указанията на Централната избирателна комисия.
Колеги, подлагам на гласуване
изплащането на
възнаграждението.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Владимир Пенев,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 3 (Бойчо
Арнаудов, Метин Сюлейман, Росица Матева).
Благодаря. Имате ли други доклади, господин Сюлейман? Не.
По тази точка следващ докладчик е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви постъпила в
Централната избирателна комисия преписка, представляваща искане
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за изплащане на възнаграждение от Общинската избирателна
комисия – Луковит, с вх. МИ-27-74 от 17 април 2018 г. Искането е за
изплащане на възнаграждение за две проведени заседания.
Първото заседание е проведено на 28 март 2018 г. във връзка
с това, че е постъпило заявление за предсрочно прекратяване на
пълномощията на общински съветник поради подаване на оставка
чрез председателя на Общинския съвет.
На това заседание Общинската избирателна комисия е
прекратила пълномощията на общинския съветник и е обявила
следващия за избран общински съветник.
На 11 април е проведено следващо заседание на Общинската
избирателна комисия поради обстоятелството, че обявеният за
избран общински съветник е депозирал заявление, с което заявява,
че не желае да положи клетва и да встъпи във функциите си на
общински съветник. Общинската избирателна комисия е провела
обсъждане и е съобразила наше Решение № 4922-МИ от 30 ноември
2017 г. и след като е установила, че в списъка няма повече
кандидати, които да са подредени поради събрани предпочитания
при гласуването, е обявила следващия за избран общински съветник,
кандидат от Списък „Б”.
И на двете заседания са присъствали: председател, заместникпредседател, секретар и 6 членове.
Предлагам да одобрим искането за изплащане на
възнаграждение. Преписката е комплектувана с контролен лист за
предварителен контрол и счетоводна справка. Така че, нека да
одобрим тези възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направените
предложения.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
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Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Продължете, господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, имам още един доклад. Искането е от Общинската
избирателна комисия – Кърджали, с вх. МИ-27-66 от 29 март 2018 г.
Искането касае изплащане на възнаграждение за дежурства. Към
искането е приложена справка, от която се вижда, че на 27 февруари
2018 г. е дадено дежурство от председател и секретар на
Общинската избирателна комисия във връзка с връчване на
удостоверения на обявените в частичните местни избори за избрани
за кметове на кметства в община Кърджали. А на 15 март 2018 г. е
дадено дежурство от председател, заместник-председател, още един
заместник-председател и секретар във връзка
изготвяне и
представяне на отговор по касационна жалба против решение № 42
от 2017 г. по административно дело № 357/2017 г. на
Административен съд – Кърджали.
Преписката е комплектувана с контролен лист за
предварителен контрол и счетоводна справка. Предлагам да одобрим
изплащането на възнаграждения за дадените от членовете на
Общинската избирателна комисия дежурства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Преминаваме към следващ докладчик – госпожа Сидерова.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
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РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка с вх. МИ-27-72 относно постъпило искане от Общинската
избирателна комисия – Лясковец, област Велико Търново, за
заплащане на възнаграждения за две заседания, на които е
разглеждан сигнал срещу общински съветник за отсъствие на повече
от три заседания. Първото заседание е проведено на 4 април.
Присъствали са: председател, заместник-председател, секретар и 7
членове на комисията. Сигналът е разгледан и е взето решение да
бъде уведомен общинският съветник и да му бъде дадена
възможност да вземе становище. Общинският съветник е уведомен,
не е взел становище в дадения му срок и на 8 април е проведено
заседание, на което е взето решение за предсрочно прекратяване на
пълномощията на общинския съветник. На това заседание са
присъствали отново председател, заместник-председател, секретар и
7 членове на комисията.
Минала е проверка през нашето счетоводство, налице са
необходимите средства. Предлагам изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване изплащане на така
докладваните възнаграждения.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Преминаваме към следващ докладчик – господин Райков.
Заповядайте.
МАРТИН РАЙКОВ: С вх. МИ-27-67 от 30 март 2018 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членове на
Общинската избирателна комисия – Карлово. Заседанието е във
връзка с писмо на председателя на Общинския съвет – Карлово, с
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което се уведомява за подадена писмена оставка на кмета на
кметство Столетово Тодор Иванов Иванов.
Към писмото е приложена и оставката на кмета. Има
съответно протокол от проведеното заседание, решение за
прекратяване пълномощията на кмета на кметство Столетово,
община Карлово. Също така приложена е справка, от която е видно,
че на заседанието са присъствали: председател, заместникпредседател, секретар и 6 членове.
Има контролен лист и счетоводна справка. Предлагам да
одобрим исканото възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Райков.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване докладваната от
господин Райков преписка.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря. Господин Райков, имате ли други доклади по тази
точка? Не.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: С вх. МИ-27-63 от 23 март 2018 г.
Общинската избирателна комисия – Панагюрище, област
Пазарджик, ни сезира с искане за изплащане на възнаграждение за
проведено заседание на 21 март, на което са присъствали:
председател, заместник-председател, секретар и 6 членове.
Заседанието е проведено заради искане на директора на дирекция
„Противодействие на корупцията”, с което се изисква
предоставянето на документи.
Има протокол. Решено е да се предоставят документите.
Искането е от 23 март, на мой доклад е от вчера.
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Предлагам ви да се изплати възнаграждението на посочените
членове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря. Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, свързан доклад с този преди
малко на колегата Райков. Отново Общинската избирателна комисия
– Карлово, на мой доклад е искане с вх. МИ-27-69 от 3 април 2018 г.
за заплащане на възнаграждение за проведено заседание на 2 април
2018 г. (Няма да казвам за контролните листа, по всичките ми
четири преписки ги има.)
На това заседание са се събрали, след като са прекратили
пълномощията и след като им е влязло в сила решението, тоест не е
обжалвано, да направят предложение до Централната избирателна
комисия, която да направи предложение до Президента на
Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство
Столетово.
Има правно основание да се изплати възнаграждение в този
случай и то се водя най-вече от мотивите, които извън микрофон
изтъкна колегата Чаушев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
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Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващата преписка на мой доклад е с
вх. № МИ-27-70 от 3 април 2018 г. и съдържа искане от Общинската
избирателна комисия – Сърница, област Пазарджик, за изплащане на
възнаграждение за проведени две заседания. На заседанието от 19
февруари 2018 г. са присъствали: председател, заместникпредседател, секретар и 6 членове, а на следващото заседание,
проведено на 3 март 2018 г., са присъствали: председател,
заместник-председател, секретар и 7 членове.
Заседанията са във връзка с постъпило заявление от господин
Мустафа от партия ГЕРБ да бъде освободен като общински съветник
по лични причини. Първото заседание е било за изпращане на
уведомление до самия господин Мустафа, с което му се дава
тридневен срок, въпреки че искането е негово, да подаде писмено
възражение – практика, която така или иначе се е наложила и която
въпреки че не споделям, може би ако четем буквата на закона,
следва да се изпълнява. А следващото заседание респективно е да
прекратят пълномощията и да обявят следващия за избран от
съответната политическа сила.
Има протоколи и решение, с което са прекратени
пълномощията и е обявен следващият, поради което предлагам да се
изплати на така цитираните от мен членове възнаграждение и за
двете заседания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното
предложение. Ще гласуваме с вдигане на ръка. Който е съгласен,
моля да гласува.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
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Заповядайте, господин Ивков, със следващия ви доклад.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Последният ми доклад днес в тази точка е
относно вх. МИ-27-68 от 2 април 2018 г., съдържащо искане от
Общинската избирателна комисия – Септември, за изплащане на
възнаграждение на председател, заместник-председател, секретар и
7 членове заради това, че са участвали в проведеното заседание на
29 март 2018 г., което е било с основание да се обяви предсрочно
прекратяване пълномощията на господин Кузев, общински съветник,
да се обезсили издаденото му удостоверение и са обявили за избран
следващия.
Тоест налице е правно основание, налице са и
доказателствата за проведеното заседание и присъствието на
въпросните членове и предлагам да се изплати възнаграждение.
И преди гласуването, свързан доклад по писмо с вх. МИ-2768-1. Това е едно писмо по електронната поща от Атанаска Йовчева
Биволарска, която е от община Септември и ни пише: „Извинявам се
много, но бих искала да попитам дали е постъпила при вас справка
от ОИК за проведеното на 29 март заседание, тъй като при нас няма
потвърждение от вас. Благодаря предварително за отговора.”
Това е заседанието, за което ви докладвах току-що и аз ви
предлагам да присъединя този доклад и да действаме по етапния ред.
Така ще стане ясно без изричен отговор на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направените
предложения.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
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Колеги, с това изчерпихме точка трета от дневния ред.
Преминаваме към точка четвърта – доклади по писма. Първи
докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте.
Точка 4. Доклади по писма.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моя папка от днешна дата е качено едно
запитване, входирано с вх. № ЧМИ-12-1 от 23 април 2018 г.
Пристигнало е по електронната поща. Писмото е от господин
Пламен Петков, представляващ инициативен комитет за
регистрацията на независим кандидат за кмет на община Макреш.
Предвид изтичащия днес срок, 24 април 2018 г., по
хронограма, неговото питане е във връзка със списъците с
избиратели, подкрепящи независимия кандидат за кмет на община
Макреш, се свързах с председателя на ОИК – Макреш, и дадох
указания да бъде приета допълнителната подписка, която е внесена
вчера, и незабавно същата да бъде предадена за проверка в „ГРАО”
предвид изтичащия днес срок.
Докладвам ви го за сведение, тоест предприела съм действия
незабавно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Имате ли друг доклад? Не.
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЧМИ-21-1 от 19 април 2018 г., което е от „Видин вест” ЕООД.
С това писмо ни се изпращат тарифите за медийни услуги във връзка
с политическата кампания за частични избори за кмет на община
Макреш на 20 май 2018 г.
Тъй като е изпратено до Централната избирателна комисия,
аз ви предлагам да го препратим и на Общинската избирателна
комисия за информация.
Също така ви докладвам писмо с вх. № ЧМИ-21-2 от 20
април 2018 г. Това е от „Три областен вестник Видин, Враца,
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Монтана” тарифа на цените за публикуване на предизборни
материали за частичните избори на 20 май 2018 г. Тук нямам
информация дали е изпратено само на ЦИК, но ви предлагам също
да бъде препратено на Общинската избирателна комисия – Макреш,
тъй като там има в момента избори. Тези доставчици на медийни
услуги би следвало да уведомят, ако имат желание, и други
общински избирателни комисии, в които има насрочен избор,
например Бяла Слатина и др.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева).
Благодаря.
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
с вх. № ЦИК-07-65 от 20 април 2018 г., което е от A-WEB, изпратено
е като файл, дадено е за превод и непосредствено преди заседанието
ми беше предоставен преводът, който е с вх. № ЦИК-07-65-1 от 24
април 2018 г. Качено е във вътрешната мрежа, предлагам да се
запознаете и на следващото заседание ще ви докладвам по-подробно
какво съдържа тази информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, следващ докладчик е госпожа Нейкова.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-456 от 19
април 2018 г. и със същия номер от 23 април сме получили писма по
електронната поща относно провеждане на курсове във връзка с
прилагане на новия Регламент за защита на личните данни.
Докладвам ви ги за сведение, както и че ще бъдат предоставени на
госпожа Манолова, директор на дирекция „Администрация”.
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Единият семинар е практически, другият е дистанционен, по-скоро
засяга бизнеса как да прилага този регламент. Ако по-нататък някой
проявява интерес, ще бъдат на разположение на всички колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, днес за сведение ви
докладвам, а на следващото заседание – за гласуване, докладна
записка вх. № ЦИК-09-63 от 23 април 2018 г. Тя е относно
попълнена декларация за здравословни условия на труд в
Централната избирателна комисия по чл. 15 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд. Декларацията трябва да
се подаде до 30 април т.г., имаме време да се запознаем.
Във вътрешната мрежа днес пак не е качена справката за
общинските избирателни комисии, с които е осъществена връзката,
но ще помоля за следваща дата това да бъде направено. Така или
иначе, колегите от администрацията се свързват с общинските
избирателни комисии първо да ги уведомяват за становището отново
на Централната избирателна комисия, второ да искат актуализиране
на координатите на общинските избирателни комисии.
В тази връзка ви докладвам писма за сведение, които се
отразяват вече от администрацията на страницата на Централната
избирателна комисия: вх. МИ-15-95 от 20 април, вх. МИ-06-252 от
23 април и вх. МИ-06-253 от 23 април 2018 г. – община Белослав,
община Несебър и община Кресна са ни подали контактите на
представители на общинските избирателни комисии. Те ще се
актуализират на страницата на Централната избирателна комисия.
Във връзка с частичните местни избори на 20 май ви
докладвам също за сведение – тази информация ще бъде обобщавана
и в съответните срокове ще бъде публикувана на страницата на ЦИК
в рубрика „ЧМИ 20 май”. С вх. № ЧМИ-15-23 от Общинската
избирателна комисия – Кърджали, сме получили и по електронната
поща, и в оригинал на 23 април справка за броя на избирателите по
секции в кметство Мост, където са насрочени избори. Община Бяла
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Слатина също ни е изпратила информация за секциите и броя на
избирателите в кметство Галиче. Изпратили са ни копие от
заповедта за образуване на секциите и определяне на техните
административни граници.
Получили сме информация за изборите в Лясково, община
Добричка, с вх. № ЧМИ-06-16 от 19 април 2018 г., включително и
телефон на секретаря на община Добричка са ни изпратили, с адреса
на секцията, броя на избирателите. От община Септември с вх. №
ЧМИ-06-16-7 от 20 април 2018 г. сме получили копие от заповедта
за образуване на секциите, получили сме информация и за броя на
избирателите.
С вх. № ЧМИ-06-17 от 20 април 2018 г. сме получили заявка
от община Велики Преслав за отпечатване на хартиени бюлетини в
Печатницата на БНБ за първи тур. Тази информация, също
обобщена, ще бъде публикувана във вътрешната мрежа.
В папка „Покани” сигурно са публикувани покани за
семинари: вх. № ЦИК-00-461 от 20 април 2018 г., вх. № ЦИК-00-587
от 23 април 2018 г. Тези, които не са разпределени с копие до
госпожа Манолова, ще бъдат предоставени за запознаване и на
колегите от администрацията.
С вх. № ЧМИ-15-24 от 20 април 2018 г. сме получили
информация за регистрираните партии за участие в частичните
местни избори в Общинската избирателна комисия – Велики
Преслав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
С това приключихме с точка четвърта от дневния ред,
преминаваме към точка пета – доклади относно постановления на
прокуратури. Заповядайте, господин Сюлейман.
Точка 5. Доклади относно постановления на прокуратури.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря ви. Уважаеми колеги,
докладвам за сведение вх. № НР-09-40 от 3 март 2018 г. Това е
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писмо от Върховна касационна прокуратура до административния
ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово, с копие до
Централната избирателна комисия. С това писмо Върховна
касационна прокуратура указва на административния ръководител
на Окръжна прокуратура – Габрово, да се провери
законосъобразността и обосноваността на постановление от 14 март
2018 г. по преписка № 1869 по описа на Районна прокуратура –
Габрово, за 2017 г. за отказ да се образува досъдебно производство.
Припомням, че същото постановление с вх. № НР-09-34 от 19
март 2018 г. бе докладвано от мен на 22 март 2018 г. Това беше
случаят в община Габрово – лице, поставено под ограничено
запрещение, беше допуснато да гласува от секционната избирателна
комисия. Наблюдаващият прокурор беше постановил отказ да
образува наказателно производство и прекратяването на същата
преписка.
Това писмо беше докладвано от мен за сведение и в момента
докладвам пак за сведение това писмо до Окръжна прокуратура –
Габрово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Сюлейман.
С това изчерпихме точка пета от дневния ред. Преминаваме
към точка шеста – Разни. Първи докладчик съм аз.
Точка 6. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, във
вътрешната мрежа в моя папка е публикувана преписка с вх. №
ЦИК-07-10-10 от 23 април 2018 г. Тази преписка е във връзка със
служебната командировка на госпожа Ганчева и господин Андреев в
Брюксел. Това е информация относно предстоящото събитие, на
английски език, препратено е за превод, предоставено е на госпожа
Ганчева и на господин Андреев.
Колеги, тази информация, когато се извърши преводът, ще
бъде публикувана във вътрешната мрежа, но основно Европейската
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комисия силно окуражава органите за управление на избори, които
участват в срещата, да вземат отношение по въпроса и да представят
практиките как промотират високо изборно участие.
На второ място, колеги, докладвам ви отново за сведение
преписка с вх. № ЦИК-07-38-4 от 23 април 2018 г. Отново съм я
насочила към госпожа Ганчева, господин Андреев и към господин
Станев. Тази преписка, колеги, получи и превод. Тя се отнася до
отговора от страна на Европейската комисия на нашите констатации,
свързани с тестването на системата за трансфер на данни. Преводът
също е публикуван с вх. № ЦИК-07-38-5 от 23 април 2018 г., можете
да се запознаете. Преводът е предоставен на нашите колеги, които
ще ни представляват в Европейската комисия.
В същата връзка ви докладвам и вх. № ЦИК-07-10-11 от 23
април 2018 г.
В същата насока ви докладвам и вх. № ЦИК-07-10-12 от 23
април 2018 г.
На следващо място, колеги, госпожа Сидерова ми е
разпределила вх. № ЦИК-07-63 от 19 април 2018 г. Това е покана от
Нейно Превъзходителство госпожа Ориета Капони, извънреден и
пълномощен посланик на Боливарска република Венецуела, за
наблюдение на предстоящите президентски избори за периода 16-22
май 2018 г. в Боливарска република Венецуела.
Уважаеми колеги, във връзка с проведената среща, с
информацията, получена от Министерството на външните работи,
която информация по-рано беше докладвана от госпожа Таня
Цанева, и с оглед, колеги, предстоящите частични местни избори на
20 май 2018 г., два от които са за кмет на община, ви предлагам да
гласуваме едно писмо, с което да благодарим за поканата и да
изразим съжаление, че с оглед ангажираността ни ние не сме в
състояние да изпратим наблюдатели в Боливарска република
Венецуела.
Уважаеми колеги, режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Владимир Пенев,
Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия
Нейкова, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков,
Метин Сюлейман, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов, Таня Цанева); против – 3 (Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Мария Мусорлиева).
Заповядайте за отрицателен вот, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз гласувах „против”, защото изтъкнатата
в писмото причина не е истинската причина, поради която няма да
изпратим наблюдатели във Венецуела. Въпреки местните избори,
наши колеги пътуват по други дестинации в същия момент и ние
знаем, че друга е причината да не се изпратят в една страна, която е
под ембарго и в която демокрацията е силно застрашена,
представители и наблюдатели в изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Ивков.
И, колеги, продължавам с последния си доклад, малко подълъг ще бъде, аз ще помоля и колегите, с които бяхме заедно, също
да се включат.
Колеги, участвахме в Петнадесетата европейска конференция
на органите за управление на избори и сигурност в изборите,
организирана от Венецианската комисия и Министерството на
местното управление и модернизация на Норвегия, в периода 19-20
април 2018 г.
Бих искала да ви представя участниците на първо място. Това
бяха органи за управление на избори от Албания, Австрия,
България, Канада, Хърватия, Чехия, Дания, Египет, Естония,
Финландия, Грузия, Германия, Йордания, Казахстан, Косово,
Киргизстан, Латвия, Литва, Малта, Мексико, Холандия, Португалия,
Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария,
Тунизия, Великобритания и Норвегия; две министерства на
Норвегия - на местната администрация на Норвегия и органите по
сигурност на Норвегия; Венецианската комисия в лицето на своя
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президент, двама членове на Венецианската комисия, двама
заместващи членове; международни институции: Европейския съюз,
Европейския парламент, ОССЕ, Бюрото за демократични
институции и права на човека; Международната организация на
франкофоните; Междупарламентарната асамблея на независимите
държави; IFES, IDEA, АСЕЕЕО, UNDP; университети, академични
институции; представители на фейсбук; и на Съвета на Европа.
Основната тема на конференцията, както е видно и от
нейното заглавие, е концентрирана върху сигурността. Преди ви
докладвахме за сведение и запознаване Концептуалния документ. Аз
бих искала да посоча няколко неща от този концептуален документ,
които ми се струват важни. Контекстът според организаторите е, че
през последните години с нарастващото използване на
информационните и комуникационни технологии в изборните
процеси, както и ключовата роля на социалните медии в
избирателните кампании, редица европейски държави и държави
извън Европа са изправени пред действия, насочени към
дестабилизиране на техните изборни процеси от кибератаки или
вътре, или извън техните територии. Тези действия са наречени
дестабилизиращи действия.
Целта на конференцията беше да се обсъди въпросът за
сигурността по отношение на изборните процеси. Широка е
дефиницията на „изборна сигурност”, лично аз напълно я споделям.
Представям ви дефиницията: „Тъй като изборните процеси могат да
доведат до напрежение и конфронтация, трябва да се обърне
специално внимание на сигурността по време на изборните процеси.
Това обхваща сигурността на граждани и кандидати, на сгради и
съоръжения, свързани с провеждането на изборите, а също и
сигурността на администрацията, на изборните дейности от органите
за управление на избори.” Тоест тук не говорим само и единствено
за използване на информационни и комуникационни технологии,
нито пък по отношение на машинно или електронно гласуване в
тесен смисъл, а говорим за сигурност в един много по-широк обхват.
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Разбирането на представителите на тази конференция беше,
че органите за управление на избори следва да гарантират изборните
процеси, докато други органи и специално и специфично органите в
сферата на националната сигурност, така наречените силови
структури, трябва да подпомагат органите за управление на избори,
за да гарантират пък сигурността на самите органи, администрации
и на информационните и комуникационни технологии. Изборната
сигурност предполага такава добра координация между органите за
управление на избори и силите за сигурност.
Акцент беше поставен втория ден и върху киберсигурността.
Няма да ви го изчитам, ще видите какво е определението на
киберсигурност. Онова, което считат участниците, е, че засегнати
държави по отношение на кибератаки не са само онези, които
гласуват по електронен път, а всички, които използват
информационни и комуникационни технологии, и очакването, че
през следващите години ще се увеличи проникването в избори.
Естествено един модул беше посветен и на използването на
фалшиви новини, дезинформация, изтичане на чувствителна
информация.
Колеги, Заключителния документ ще ви го представим в
момента, в който той бъде публикуван, защото не ни беше
предоставен. Лично за мен Заключителният документ е гъвкав и той
възлага на Венецианската комисия актуализиране на мерките и
препоръките, свързани със сигурността и киберсигурността. Когато
Венецианската комисия вече изготви своя проект, той ще мине по
съответния стандартен ред за съгласуване между държавите членки,
а при нас ще дойде най-вероятно за информация.
Уважаеми колеги, аз взех участие, както гласувахте, в третия
модул на втория ден в работна сесия „Как да предотвратяваме и
отговаряме на атаки, системи за сигурност, криминално правосъдие
и политически реакции”. В този модул, колеги, представих, първо,
сферите, в които Централната избирателна комисия използва
информационни и комуникационни технологии, на второ място,
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примера с ДДОС-атаката през 2015 г. и действията, предприети, от
една страна, от системния администратор, Държавна агенция
„Държавна сигурност” и ГДБОП към МВР и от друга страна действията, предприети от Централната избирателна комисия, и
алтернативния метод за предоставяне на информация.
След това представих накратко какви мерки са предприети, за
да можем да се защитим срещу кибератаките, как това е станало
възможно. Представих стратегическите документи и законовата база
на държавата и добрата координация между различните органи. И
приключих с бъдещето, като изразих становище, че органите за
управление на избори следва да обменят по-интензивна информация
за конкретните атаки, от които те страдат, и за действията, които
предприемат, за да можем ние, другите органи също да се учим и от
чуждия опит, не само от своя личен. Както, разбира се, и да станат
по-интензивни взаимодействията между органите за управление на
избори и органите, които се грижат за киберсигурността.
Това е краткият ми доклад, като искам да подчертая и че
нашата делегация беше посрещната от консула на Република
България в Норвегия и да изразя гордостта си, че България има
такива високопрофесионални представители извън страната, които
представляват държавата ни.
Колеги, имате ли да допълните нещо? Заповядайте, госпожо
Мусорлиева.
МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Бих искала да отбележа като
присъстваща на повечето модули, но специално за модула, в който
слушах госпожа председателката Ивилина Алексиева, че
презентацията й беше посрещната с много голям интерес. Лично
моята преценка, която споделих с нея и бих искала да ви я споделя,
е, че тя ни представи наистина в сравнение и с повечето участници в
този модул на изключително високо ниво. Не само това, бяха й
зададени множество въпроси, на които тя наистина професионално
отговори. Защото имам впечатление, че някои от участниците
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нямаха много представа какви точно са специфичните моменти на
това обсъждане.
Това е, което исках да споделя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Мусорлиева.
Уважаеми колеги, в тази връзка, първо, както е практиката и
общото протоколно решение на ЦИК, ще изпратим благодарствено
писмо до министъра на външните работи по отношение на чудесната
организация от страна на нашия консул.
На второ място, колеги, ще публикуваме съобщение, което
ще пуснем и до медиите за участието на делегацията от България.
На трето място, колеги, с вх. № ЦИК-07-26-14 от 23 април
2018 г. господин Микалев моли да се предоставят презентациите, за
да бъдат публикувани. Предполагам, не възразявате да предоставя
своята презентация, за да бъде публикувана на страницата на
Венецианската комисия.
И, колеги, докладвам ви в момента за сведение и запознаване,
вх. № ЦИК-07-26 от 24 април 2018 г. с финалните заключения, които
са дадени за превод и в момента, в който преводът пристигне, те ще
бъдат предоставени на вашето внимание.
И последно по този повод, колеги, още една презентация,
вече изпратена, това е презентацията на Агенцията за
киберсигурност в рамките на Европейския съюз. Считам, че е
интересна презентация и затова, колеги, си позволих да я дам за
превод. Когато преводът бъде готов, също ще бъде публикувана във
вътрешната мрежа и ще бъде предоставена на вашето внимание.
И последно, колеги, с оглед на искането от госпожа
Сидерова, във вътрешната мрежа е публикувана Препоръка за
насърчаване съзнанието на гласоподавателите. Колеги, докладвам ви
го към днешна дата за сведение и запознаване, това е
Заключителният документ на конференцията на АСЕЕЕО, която се
проведе в България. Миналия път е станало недоразумение – не
Концептуалния документ, който беше преведен, а се поиска
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превеждането на Заключителния документ. Това е Заключителният
документ, ако има необходимост, ще бъде върнат отново в зала.
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
това е господин Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, връщам на доклад преписка с
вх. № ЦИК-09-60 от 18 април 2018 г. на Милена Радославова като
изпълняващ длъжността директор на дирекция „Администрация”
във връзка с договора с Центъра за градска мобилност от 26 април
2017 г. Припомням само, както ви докладвах, на основание този
договор и предвидените в него възможности за отстъпки при
авансово плащане, Централната избирателна комисия е заплатила за
период от една година, считано от 26 април 2017 г. до 26 април 2018
г. дължимата такса за ползваните седем паркоместа, като по този
начин е получила отстъпка в размер на 10% върху стойността на
сумата, която е дължима. Тъй като срокът, за който е извършено
предплащането изтича, миналия път ви докладвах, че е необходимо
да обсъдим дали ще извършим отново авансово плащане, за да
ползваме отново отстъпка по този договор, който е сключен за
период от три години, считано от 26 април 2017 г.
По бюджета на Централната избирателна комисия има
налични средства за извършване на авансово плащане, включително
за едногодишен период. Извърших допълнителна проверка. При
разговор с представител на Центъра за градска мобилност получих
отговор, че няма как при преместване да знаем колко паркоместа и
дали ще бъдат на разположение седем паркоместа, за да бъдат
осигурени на новото място, където евентуално и когато Централната
избирателна комисия се премести. Това зависи от конкретните
възможности на конкретното място, но при проверка по
съдържанието на договора установих, че съгласно разпоредбата на
чл. 6, ал. 3, в случай на авансово плащане и при прекратяване на
договора разликата между авансово заплатената сума и цената на
действително ползваните месеци се възстановява. Поради което,
колеги, за да може да се ползва максимален размер на отстъпката,
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който, имайте предвид, че в случая не е никак малък, 10%, реално
ще се спести, ако платим за една година авансово сума от над пет
хиляди лева.
Така че, моето предложение е да извършим авансово плащане
за една година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз не разбрах, всъщност
няма да се подписва нов договор, а на база на този, който е качен във
вътрешната мрежа, той просто ще се продължи.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Не да се продължава, той си е валиден
за три години.
РОСИЦА МАТЕВА: Това питам. Аз, колеги, предлагам да се
обсъди въпросът, тъй като от колегите, които ползват паркоместа,
знам, а и аз всяка сутрин минавам покрай паркоместата, които са на
пл. „Александър Първи” и те между 9 и 9,15 ч., когато минават с
колата си оттам, са винаги заети. Мисля, че достатъчно колегите,
които ги ползват, всеки ден обясняват, че е трудно да се ползват,
винаги са заети. Хората от Центъра за градска мобилност, които
следят за ползването на талоните за синя зона, независимо от факта,
че знаят, че това са места служебен абонамент, не уведомяват
лицата, които паркират и им продават талончета за синя зона.
И другото, мисля, че твърде често с оглед мероприятия, които
провежда Столична община, този паркинг бива закрит и не може да
се ползва от колегите. Въпреки това обаче ние плащаме.
Едновременно с това колегите си плащат в съответната зона, където
паркират. И мисля, че е уместно и сега е моментът да се предоговори
преместването на тези паркоместа на друго място близо до сградата,
за да може да се ползват реално.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Благодаря. Обикновено не обичам
да противореча на колегата Пенев специално, но в случая изобщо не
съм съгласна с предплащането за една година. Ще ви кажа защо.
Първо, наистина предоставянето на услугата е доста зле. Да,
трудничко ще ни бъде да се занимаваме с неустойки, по-скоро е
добре да си ги спестим, но считам, че даването накуп на пари за една
година е по-утежняващо бюджета на Централната избирателна
комисия, отколкото тези 10 процента, които уж ни се спестяват,
предплащайки една година напред.
Предлагам да се плаща месец за месец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз също съм на мнение, че плащаме за
услуга, която не можем да ползваме в пълен обем и непрекъснато
имаме проблеми. Затова си мисля, че трябва да започне едно ново
проучване. Мина една година откакто сме сключили договора, да се
види дали не може да се намерят други паркоместа или тези да бъдат
преместени на друго място. Защото там, където са в момента,
непрекъснато има някакви събития – освен това, че не можем да ги
ползваме когато няма събития – непрекъснато го затварят този
паркинг за протести, демонстрации и т.н. Миналата седмица ходих
със Стоян Русинов там, извадихме табелите навън (липсваха три или
четири табели), извадихме ги пред паркоместата и ги завързахме със
синджири. Доколкото разбрах, тази седмица вече са доставени нови
табели, но ето днес пак не може да се ползват местата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов.
Уважаеми колеги, с оглед така направения доклад и така
представената информация ви предлагам да отложим обсъждането в
рамките на Централната избирателна комисия на този въпрос, като
делегираме на госпожа Мусорлиева с господин Пенев и колеги,
които изразят желание, да направят проучване и опит за
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предоговаряне на паркоместата, така че нуждите на колегите да
бъдат удовлетворени.
Колеги, гласуваме.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1
(Ивайло Ивков).
Благодаря.
Следващи докладчици са госпожа Нейкова и госпожа
Стефанова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, миналата седмица колегата
Стефанова, Красимира Манолова и аз бяхме във Варна на семинара,
част от разяснителната кампания на Комисията за защита на личните
данни, относно новия Регламент за обработване и защита на личните
данни, който ще влезе в сила от 25 май 2018 г.
Така наречената разяснителна кампания беше по-скоро с
обща насоченост относно новия регламент, не толкова с практическа
насоченост, може би заради това, че присъстваха представители
както от публичния сектор, така и от частния сектор. Имаше доста
представители, поне на мен ми направи впечатление, от банковия и
застрахователен сектор.
От Комисията за защита на личните данни присъства
главният секретар на комисията госпожа Тошкова и директорът на
Правна дирекция, по-скоро в качеството си на експерти по новия
регламент, които са работили във времето назад по неговото
въвеждане.
Ще ви кажем няколко неща, тъй като предстои, както и порано сме говорили, Комисията за защита на личните данни да
проведе работна среща с Централната избирателна комисия,
специално за специфичните нужди на нашата дейност.
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Основното, което ни беше обяснено по новия регламент, е, че
неговата цел е да отпадне бюрократичната тежест в Европейския
съюз, като се уеднаквят правилата за защита на личните данни, тъй
като към настоящия момент всяка държава си има национално
законодателство с различни правила и когато се налага защита на
личните данни, се налага да се съобразяват различни правила, което
усложнява този процес.
Регламентът се ползва с технологична неутралност, тоест
администраторите ще имат пълна свобода да преценят каква
технология ще използват, за да могат да изпълнят всичките си
задължения по този регламент.
Основанията за обработване са посочени в регламента. Това
са шест алтернативни правни основания, като е достатъчно само
едното от тях да е налице. Не е задължително да се търси съгласие
на лицето, чиито данни ще се обработват, ако има някое от другите
основания. Тоест съгласието на лицето само по себе си е едно от
тези правни основания, но ако примерно имаме законово
задължение да обработваме лични данни, не е необходимо
изричното съгласие на лицето.
Въпреки това на самото съгласие е отделено специално
внимание в този регламент.
Също така Законът за защита на личните данни регламентира
механизмите за даване на това съгласие и има дефиниция какво
представлява то. Това е в чл. 4, § 11 от самия регламент. Съгласието
може както да бъде дадено, така и да бъде оттеглено във всеки един
момент от самия заявител, като оттеглянето и даването на съгласие,
разбира се, важи занапред, а не и за минало време. Препоръчително
е, когато се изисква съгласие, това да се оформи в някакъв писмен
документ с оглед доказване, ако е необходимо.
Обърнаха ни внимание, че са въведени няколко нови
принципа за обработване на лични данни, които не съществуват в
нормативната уредба до момента. Това е принципът на прозрачност,
ограничаване на целите, принципът на отчетност. Принципът на
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отчетност означава да се изпълняват всички задължения, в случая от
нас като администратор на лични данни, и да можем да докажем
това изпълнение. Например, ако сме приели правила как ще се
обработват личните данни и как ще се съхраняват, това да бъде
оформено в документ, който да бъде достъпен, ако е необходимо да
докажем, че сме изпълнили това задължение.
Обърнаха внимание на някои от задълженията на
администраторите. Това, което ще бъде съвсем различно от досега,
отпада регистърът в Комисията за защита на личните данни, тоест
след 25 май това, което ние имаме като регистри като администратор
на лични данни, няма да се води вече в комисията, а всеки
администратор трябва да води регистрите си при себе си. И тук ни
препоръчаха да си свалим информацията от Комисията за защита на
личните данни, защото едва ли някой помни наизуст какво точно
имаме. Аз сега например по спомен мога да ви кажа, понеже в 2014
г. ме упълномощихте да въведа тези регистри там на място, те бяха
девет, но вече какви показатели по всеки регистър и каква
информация се съдържа, за да не се объркаме, наистина е добре да
си свалим тази информация. Аз мисля, че при себе си имам и
потребителското име и начина на достъп до регистрите и ще го
направя, за да можем да си създадем необходимите регистри при
нас.
Комисията за защита на личните данни няма правомощия да
определя минималното ниво за обработване и съхранение на лични
данни, тоест това решение трябва да си го вземе администраторът.
Трябва да се преценят спецификата на данните, рисковете за правата
и свободите на данните, трябва да си имаме процедура за контрол на
достъпа до данните. Хубаво е тя да е разписана.
Също така обърнаха внимание, че се въвежда необходимост
от оценка на въздействието. Има методология на Комисията за
защита на личните данни, тази оценка се прави при висок риск и е
задължителна в определени от регламента случаи. Тук особеното е,
че трябва да се подготви списък на Комисията за защита на личните
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данни на операциите, тоест кои са тези случаи, в които ще бъде
задължително да се направи такава оценка на въздействието. Тези
списъци на операциите трябва да бъдат одобрени от Европейския
комитет, който обаче ще действа от 25 май. Тоест преди това ние
няма да имаме информация, макар че лично аз предполагам, че ние
ще сме по-скоро във високия риск предвид обема на данни, които
минават през Централната избирателна комисия. Но чак след 25 май
Комисията за защита на личните данни ще може да разполага с този
списък на операциите, който ще е достъпен за всички
администратори. Оценката не е необходимо да е публично достъпна
в нейната цялост, но е добре да се обяви в резюме, че я има, с
някакво кратко съобщение.
Другото важно нещо е, че се въвежда длъжностното лице по
защита на личните данни. Също си има специална разпоредба в
регламента, засяга всички публични органи и структури, с
изключение на съдебната система. За съдебната система ни
обясниха, че те ще трябва да си направят нещо като мини комисия за
защита на личните данни, за да си организират този процес.
За длъжностното лице ни обясниха, че то може да бъде и
служител при администратора, може да бъде и външно лице, но
задължително не трябва да бъде в конфликт на интереси, тоест да не
участва във вземането на решения, с които се определят целите и
средствата, които администраторът ще предприеме за защита на
личните данни. И дадоха примери, че не може да бъде изпълнителен
директор, процесуален представител не може. Обърнаха внимание за
юрисконсултите, че юрисконсултът може да бъде такова
длъжностно лице, ако в длъжностната му характеристика не е
предвидено процесуално представителство. Тоест в случаите, когато
имаме някакъв процес, свързан със защита на личните данни, той не
може да се яви като процесуален представител. Може външен
експерт, може външна организация като юридическо лице, която
разполага със специалисти по защита на личните данни, които
трябва да отговарят на изискванията на регламента.
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Важно е да се знае, че длъжностното лице по защита на
личните данни трябва да се обяви публично кое е то в съответния
администратор.
Обърнаха ни вниманието на правото да бъдеш забравен,
което не е безгранично. Тоест не може всеки, когато си поиска, като
е предоставил личните си данни, да иска за минало време и напредназад тези данни да бъдат заличени. Все пак, когато те са послужили
вече за нещо, там е неприложимо.
Обясниха, че има санкционен механизъм, това са глоби и
имуществени санкции.
Препоръчаха всеки един администратор да си направи така
наречената инвентаризация на процесите по защита на личните
данни преди въвеждането на регламента, за да може да се изпълнят
изискваният.
Според мен този семинар може би трябваше да бъде проведен
някак си на целеви групи, защото всички там бяхме с много
разнородни дейности и нямаше как поставянето на един въпрос да
даде отговор, който да се прилага за всички. Но така или иначе, като
ще си имаме отделна среща по тези въпроси, не е фатално.
Материалите, които бяха предоставени, са само тези две
книжки, обаче в електронен вид тази информация я има на
страницата на Комисията за защита на личните данни.
Това е от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Давам думата на госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на предишното
заседание, тъй като бяхме в намален състав, гласувахме размерите
на допълнителните възнаграждения, така както бяхме делегирали на
директора на дирекция да определи за служителите от
администрацията, а ние определихме за членовете на Централната
избирателна комисия и на самия директор. С госпожа Сидерова се
уточнихме на днешното заседание в по-пълен състав за сведение да
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бъде качена тази информация и тя е публикувана във вътрешната
мрежа в папка с днешна дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Солакова.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Свиквам следващото редовно
заседание в четвъртък, 10,30 ч.
Колеги, утре ще имаме работно обсъждане, като темите ще ви
бъдат допълнително уточнени.
(Закрито в 12,15 ч.)
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