ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 633
На 15 май 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Доклад във връзка с писмо на A-WEB.
Докладва: Росица Матева
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Таня Цанева,
Ерхан Чаушев
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Бойчо Арнаудов
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки
Докладват: Иванка Грозева, Румяна Сидерова
5. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Бойчо Арнаудов,
Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева,
Росица Матева
6. Разни.
Докладва: Ивилина Алексиева
7. Доклади относно постановления на прокуратури.
Докладва: Георги Баханов
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ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева
Севинч Солакова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Цветозар
Томов, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Росица Матева, Румяна Сидерова и Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман и
Румен Цачев.
Заседанието бе открито в 11,20 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 12 членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум, откривам днешното
заседание.
Колеги, откриваме заседанието със закъснение, защото
провеждахме работно обсъждане по редица въпроси от
организационно-технически характер, които са важни за работата на
ЦИК.
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект на дневен
ред:
1. Доклад във връзка с писмо на A-WEB. Докладчик –
госпожа Матева.
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Докладчик – господин Арнаудов.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК с докладчик господин Арнаудов.
4. Доклади по дела, жалби, сигнали и административнонаказателни преписки с докладчик госпожа Грозева.
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5. Доклади по писма с докладчици: госпожа Ганчева,
господин Арнаудов, госпожа Сидерова, госпожа Солакова.
6. Разни, с докладчик аз.
Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения дневен ред?
Първа е госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Госпожо председател, моля да ме включите
във втора точка и в доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Цанева. Госпожа Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Моля да бъда включена в четвърта
точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
госпожо Сидерова. Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В искания за отваряне на запечатани
помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих ви,
господин Чаушев. Други?
Включвам от тяхно име госпожа Матева и госпожа Нейкова в
точка доклади по писма.
Други предложения? Не виждам.
Уважаеми колеги, който е съгласен с така предложения и
допълнен дневен ред, моля да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, дневният ред е приет.
Преди да преминем към точка първа бих искала да ви
информирам, че по обективни причини от днешното заседание
отсъстват господин Пенев, господин Ивков, господин Цачев,
господин Райков, госпожа Стефанова, госпожа Иванова. И
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закъсняват за заседанието отново по обективни причини господин
Сюлейман и госпожа Бойкинова.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния
ред. Заповядайте, госпожо Матева.
Точка 1. Доклад във връзка с писмо на A-WEB.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви две
писма от A-WEB, пристигнали във връзка с нашето членство както в
асоциацията, така и в Изпълнителния съвет.
Първото писмо е с вх. № ЦИК-07-204-12 от 14 май 2018 г.
Тогава е постъпил преводът, а самото писмо е постъпило на 10 май
2018 г. Изпратено е по електронната поща. С него ни се изпраща
информация за целите и плана за бъдещите дейности на специалната
комисия, която е съставен на заседанието във Фиджи, което ви
докладвах по-рано, за изменение на Устава на A-WEB.
Съвсем накратичко ще ви запозная с това, че за Европа все
още не е избран представител, който да участва в тази специална
комисия. Целта на комисията е изменение на Устава. Срокът на
дейност на тази специална комисия е да работи до представяне на
окончателно предложение за изменение пред Седмото заседание на
Изпълнителния съвет, но по-нататък ще стане ясно, че може да бъде
и пред следващото заседание на Общото събрание на асоциацията.
Разписани са отговорностите на комисията, на секретариата.
Графикът за работа е по идея да се изпратят отново писма до всички
членове на A-WEB, които свободно да представят своите идеи и
предложения за изменение на Устава и след това ще бъде първото
заседание на тази специална комисия, което ще бъде проведено през
м. юни или на място в Република Корея в службата на Секретариата,
или чрез конферентни разговори или други възможни средства за
връзка по телефон или по електронна поща.
Докладвам ви това в момента за сведение и запознаване.
Следващото писмо в тази връзка е пристигнало на 11 май в
Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-07-64-5. Помолих в

5
деловодството преписките да бъдат обединени в един номер, тъй
като касаят изменения в Устава, независимо от мястото, където са
провеждани обсъжданията – на Общото събрание или на заседание
на Изпълнителния съвет. Преводът е от 14 май с вх. № ЦИК-07-64-6.
Той съдържа писмо на Генералния секретар на асоциацията за
преразглеждане на Устава, който ще бъде поставен на обсъждане на
Четвъртото общо събрание през 2019 г. в Индия. Третото общо
събрание беше проведено миналата година август м. в Румъния и
там беше поставено най-напред на обсъждане изменението на
Устава, за да бъде променена същността на тази асоциация и да
стане междуправителствена.
Тук отново се обяснява кои са избрани за членове на тази
специална комисия, която ще подготви изменението на Устава, и се
изпраща Уставът, който е приет с измененията на 31 август 2017 г. в
Румъния.
Докладвам ви го за сведение и запознаване. Ще възложа да
бъде извършен преглед и анализ на измененията, които се предлагат.
И тъй като до 8 юни имаме възможност да изразим становището на
Централната избирателна комисия, ще ви предложа по-късно
някакъв вариант за вземане на решение и за изразяване на
становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Матева. Не виждам коментари. За сведение и запознаване
към днешна дата.
Преминаваме към точка втора от дневния ред – доклади
относно искания за отваряне на запечатани помещения. Заповядайте,
господин Арнаудов.
Точка 3. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
от кмета на община Хисаря с вх. № НС-06-22 от 14 май 2018 г., с
което в изпълнение на т. 21 от наше Решение № 4387-НС ни
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изпращат следните документи: заверено копие от заповедта на кмета
от 27 март 2018 г., протокол от 10 април 2018 г. за получаване на
ключа от архива с изборни книжа и материали от кмета на община
Хисаря, протокол от същата дата за дейността на комисията и
състоянието на архивираните изборни книжа и материали и
протокол отново от същата дата, с който комисията предава ключа
от архива с изборните книжа и материали на кмета на община
Хисаря.
Тази процедура се повтаря още един път, започваща със
заповед на кмета от 3 май 2018 г. и отново има протоколи от 8 май за
получаване на ключа от архива с изборни книжа и материали от
кмета на община Хисаря, протокол от същата дата за дейността на
комисията и състоянието на архивираните изборни книжа и
материали и протокол, с който комисията предава ключа от архива с
изборните книжа и материали на кмета.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря ви,
господин Арнаудов.
Следващ докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило писмо с
вх. № НС-14-8 от 14 май т.г. от кмета на община Раковски, получено
по електронната поща, с което писмо искат отваряне на запечатани
помещения в общинската администрация в Раковски, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни
представители в 2014 г., президент и вицепрезидент в 2016 г. и
изборите за народни представители в 2017 г.
Искането е във връзка с извършване на ремонт и саниране на
сградата, като изборните книжа от изборите за народни
представители в 2017 г. и за президент и вицепрезидент в 2016 г. ще
бъдат преместени в друго помещение в общинската администрация,
а от изборите за народни представители в 2014 г. ще бъдат
предадени на Регионален „Държавен архив” – Пловдив.
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Предлагам ви на основание наше Решение № 4387 и
Изборния кодекс да разрешим отварянето на запечатаните
помещения, като се следват указанията на нашето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Цанева.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект
на решение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Колеги, това е Решение № 5042-НС/ПВР.
Продължаваме със следващ докладчик – господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. МИ-14-6 от 14
май т.г. сме получили искане от кмета на Кърджали за отваряне на
помещение във връзка с провеждането на изборите в кметство Мост
на 20 май 2018 г. Иска се отваряне на запечатано помещение за
прибиране на съответните книжа и материали след провеждането на
изборите.
От този частен случай предлагам направо да публикуваме,
така както сме го правили и преди, съобщение на нашата страница за
изборите да се разрешава на всички, където има избори, да си
отварят помещенията и да си прибират книжата при необходимост
там, както е било. Имаме такова съобщение от 15 февруари 2018 г.
Моето предложение е направо със съобщение на нашата
страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Чаушев.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка втора от дневния
ред. Продължаваме с точка трета - доклади относно искания за
изплащане на възнаграждения на ОИК. Докладчик е господин
Арнаудов. Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
Точка 3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане
от ОИК – Ловеч, за изплащане на възнаграждение за заседание,
проведено на 4 април 2018 г., с вх. МИ-27-81 от 2 май 2018 г.
Заседанието е свикано за вземане на решение за обявяване на
прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване
за избран на следващия кандидат от списъка на политическа партия
ГЕРБ.
На заседанието са присъствали 8 членове на ОИК – Ловеч,
председател, заместник-председател, секретар и 5 от членовете на
комисията.
Приложени са следните документи: справка за участие в
проведеното заседание, копие от протокол на заседанието, копие от
взетото решение, копие от писмото от председателя на Общинския
съвет – Ловеч, както и копие от заявление от господин Стойчев.
Изготвена е счетоводна справка от ЦИК и е приложен контролен
лист.
Предлагам да им изплатим възнаграждението за това
заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги,
режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Цветозар Томов,
Таня Цанева).
Заповядайте, госпожо Грозева, по точка четвърта от
дневния ред.
Точка 4. Доклади по дела, жалби, сигнали и
административнонаказателни преписки.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка от
днешна дата е качен сигнал от представляващите инициативен
комитет за издигане на кандидатурата на Веселин Димитров Велков
като независим кандидат. В сигнала се атакува решение № 144-МИ
от 4 май на Общинската избирателна комисия – Макреш.
Адресирано е, както виждате, до главния прокурор на Република
България с копие до нас.
Докладвам ви го за сведение, тъй като обектът на атакуване, а
именно решение № 144-МИ фактически вече е отменен с наше
Решение № 5039 от 8 май и с решение № 145-МИ от 9 май
Общинската избирателна комисия – Макреш, е регистрирала
инициативния комитет, тоест изпълнено е решението на Върховния
административен съд.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
госпожо Грозева.
Продължаваме със следващ докладчик в тази точка.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: В папката на колегата Мария
Бойкинова ще намерите писмо до Административен съд – Софияград, Второ отделение, 29-ти състав, административно дело №
2961/2018 г. Това е делото, заведено срещу нас от господата Мартин
Димитров и Петър Славов срещу бездействие на Централната
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избирателна комисия по организация на машинното гласуване и
искане спрямо съда да ни задължи да изпълним определени
действия. Така се случи, че колегата не можа да се яви на
предишното заседание.
В писмото Административният съд - София-град уточни
двата въпроса, по които ще се произнася, а именно: Съдът приема за
разглеждане с настоящото производство искането за защита срещу
фактическо бездействие, изразяващо се в това ЦИК да определи
параметрите, в които такъв софтуер следва да отчита с оглед
релевантните данни за изборните резултати.
И второ, съдът приема за разглеждане искането за защита
срещу фактическо бездействие, представляващо неизготвяне на
план-график, с който да бъдат разписани конкретните стъпки за
придобиване на технически средства, софтуер и др., тестването им и
т.н. за реализиране на машинното гласуване.
В съдебно заседание във връзка със становището, което взех
по искането на ищците, бях цитирала и посочила редица действия,
които са предприети от Централната избирателна комисия в
подготовка на машинното гласуване, в резултат на което съдът ни
задължи да представим своите решения и други документи, приети
от Централната избирателна комисия.
Виждате, в писмото колегата Бойкинова много подробно и
коректно е обосновала и посочила решенията. Това са преди всичко
докладите относно организация и провеждане на изборите, приетите
хронограми за всички видове избори, които се провеждат у нас, като
в част от тези хронограми, разбира се, са и действията по машинното
гласуване – в началото експериментално, след това вече реално
машинно гласуване. Решение на Върховния административен съд №
7341/2015 г., с което съдът отмени наше решение, като прието
преждевременно, тъй като не е издаден указът на Президента за
насрочване на избори, което прави предприетите действия без
материална предпоставка за осъществяване на правомощията на
ЦИК.
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Приложени са всички решения на ЦИК по определяне на
техническите изисквания към апаратната и програмната част на
електронната система за експериментално машинно гласуване,
впоследствие и за машинно гласуване.
В съдебното заседание беше възразено, че не може да се
приеме принципен софтуер, доколкото се касае за различни видове
избори. В определени случаи има и разлика в гласуването и разлика
в отчитане на гласовете, доколкото се касае за избори веднъж по
пропорционалната система с преференциален вот, в други видове
избори – по мажоритарната система (става дума за изборите за
кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства и за
президент и вицепрезидент).
Предлагам ви да одобрим писмото и приложенията към него
и да ги изпратим на Административен съд – София-град, 29-ти
състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, не виждам становища. Подлагам на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря.
Уважаеми колеги, с това изчерпихме точка четвърта от
дневния ред. Продължаваме с точка пета - доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте.
Точка 5. Доклади по писма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК07-7-10 от 11 май 2018 г. ведно с превод вх. № ЦИК-07-7-11 от 14
май 2018 г. Това е покана от Асоциацията на изборните служители
от Централна и Източна Европа (АСЕЕЕО) за предстоящата 27-ма
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конференция в Литва и срещата на Общото събрание на АСЕЕЕО,
която ще се проведе на 5-7 септември във Вилнюс, Литва.
Темата е гарантиране на конфиденциалността, сигурността и
неприкосновеността на избирателя, с обособена сесия по въпросите
на киберсигурността. Посочено е къде да се осъществи
регистрацията, като са посочени и програмата и темите. С поканата е
изпратена и покана за подаване на презентации. Срокът е 31 май
2018 г. и следва да се подаде абстракт (може би резюме) с обем до
500 думи.
Колеги, сега го докладвам за сведение и запознаване и за
следващото заседание колегите, които желаят, да се заявят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, обръщам внимание, погледнете за презентации на тази
конференция.
Продължете, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви превода вх. №
ЦИК-07-69-1 от 14 май 2018 г. на поканата за семинар във Валенсия,
Испания, в края на май на тема „Дигитализация на
вътрешнопартийната демокрация на политическите партии,
електронното гласуване”. Приложена ни е и програмата,
регистрационният формуляр. Семинарът ще се проведе на 30-31 май
2018 г. Ако някой колега желае, да се заяви.
И предлагам с оглед практиката на Централната избирателна
комисия да запознаем и колегите от „Информационно обслужване” с
поканата на тема „Киберсигурност” по повод 27-ата годишна
конференция във Вилнюс, Литва, която току-що ви докладвах.
Колеги, допълвам си предложението, защото извън микрофон
колеги предложиха и за семинара във Валенсия. С писмо да
информираме „Информационно обслужване” за тези покани, които
са пристигнали в ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Мусорлиева.
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МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Аз казах, че съм за Валенсия, но не
съм за Вилнюс, защото там обикновено са само представители на
органи за управление на изборни процеси, там не е толкова
специализирано по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, при така изразените становища ще направя
две гласувания.
Първото гласуване е свързано с информиране на
„Информационно обслужване” за предстоящото събитие във
Валенсия.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
И, колеги, сега подлагам на гласуване за Вилнюс.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Колеги, с цел процесуална икономия това ще стане в едно
писмо.
Уважаеми колеги, следващ докладчик по тази точка е
господин Арнаудов. Заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви един
анекс към договора ни с Центъра за градска мобилност с вх. № ЦИК00-617/2 от 10 май 2018 г. Документът се намира в папката на
колегата Пенев.
Само да ви напомня, че бяхме натоварили колегата Пенев и
заместник-председателя госпожа Мусорлиева да проведат преговори
с Центъра за градска мобилност във връзка с преместване на

14
паркоместата на друго място. Явно са постигнали успех, защото са
ни представили един анекс от четири точки, ще ви ги представя
накратко.
Първата точка е за преместване на седем броя паркоместа от
пл. „Александър I” на ул. „Княз Александър I”. Втората точка е
относно заплащането. Промяната е следната: Сумата за ползване на
паркоместата при заплащане на месечна база се заплаща до 26-о
число на календарния месец следващ ползваната услуга. В точка
трета към адреса на ЦИК е добавено и лице за контакти, което в
нашия случай е Красимира Манолова - директор на дирекция
„Администрация”, и нейният телефон. И в точка четвърта пише, че
всяка страна се задължава да информира другата при настъпила
промяна на адресите и лицето за контакти, посочени в ал. 1.
Можете да разгледате анекса. Има и диаграма към него, за да
се ориентирате къде се намират точно местата.
Предлагам този анекс да бъде подписан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря,
господин Арнаудов. Време за запознаване.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева).
Благодаря, господин Арнаудов.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Сидерова.
Заповядайте.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо с вх. № ЦИК-04-01-26 от 11 май 2018 г. от дипломатически
служител трета степен в дирекция „Права на човека” в
Министерството на външните работи във връзка с обстоятелството,
че през м. септември предстои защита на доклада по Конвенцията на
правата на хората с увреждания и във връзка с това до края на
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другата седмица трябва да се отговори на предварителни въпроси от
страна на Комитета на Организацията на обединените нации за
правата на хората с увреждания, за което ни е даден линк. Но тези
въпроси са по същество свързани с това, че българската държава
трябва да отговори.
Второ, комитетът иска да получи информация за резултатите
от мерките за подкрепа при вземане на решения, даващи възможност
на хората с увреждания (болдвано) „особено хората с интелектуални
и/или психосоциални увреждания” да гласуват. Можем ли да кажем
колко хора са използвали подкрепата при приемане на решения з
гласуване, например при последните избори.
Приложени са ни докладите на английски, дадени са ни
линкове на английски, а се касае за доклад на българската програма
и стигнахме до куриоза да превеждаме от английски доклад,
изработен от българската държава, най-вероятно преди това е бил на
български език.
След като разгледахме това, което трябва да се отговори, сме
насочени за отговор по § 213 от този доклад – ще ви прочета превода
на въпросния параграф: „В концепцията, приета за законодателни
изменения на чл. 12 от Конвенцията се предвижда промяна на
института на запрещението и въвеждане на нов институт –
подпомагано вземане на решение, което регламентира по нов начин
упражняването на правото на глас от лицата с интелектуални
увреждания и психически разстройства, като се търсят подходящи
средства, които да ги подпомогнат в упражняването на тяхното
право на глас лично и пряко.” Това е един от параграфите на чл. 29.
Останалите параграфи по същество са отговорите, които
Централната избирателна комисия даде с наше решение, когато
бяхме запитани какви са мерките относно гласуването на хората с
увреждания.
Така поставен въпросът, от доклада се подразбира, че по
същество се готви законодателна промяна във връзка с института на
поставянето под запрещение. При първото даване на отговор ние
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сме отговорили, че в България хората, поставени под запрещение, не
могат да гласуват. Аз не съм изготвила писмен отговор, може би до
края на заседанието ще бъда готова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, пет
минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, в залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия и имаме необходимия кворум, след като ползвахме
необходимата ни почивка. Продължаваме с доклада на госпожа
Сидерова. Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, доколкото питането от
страна на дирекция „Права на човека” е свързано с получаване на
информация за резултатите от мерки за подкрепа при вземане на
решения, даващи възможност на хората с увреждания, особено на
хората с интелектуални и/или психосоциални увреждания да
гласуват с конкретни питания и статистически данни, каквито ние
нямаме, аз ви предлагам да отговорим, че в Република България не
са предвиждани такива мерки и не са прилагани при гласуването на
хората с интелектуални и психосоциални увреждания, доколкото
няма промяна в Конституцията, чл. 10, и разпоредбите на Изборния
кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня
Цанева).
Благодаря.
Колеги, продължаваме със следващ докладчик в тази точка –
това е госпожа Солакова. Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място, да
предложа на вашето внимание въпроси, свързани с началото на
изборния ден, които поставят общинските избирателни комисии.
Предлагам ви да публикуваме или съобщение на страницата на
ЦИК, или по електронната поща да изпратим. То е подготвено като
проект на съобщение във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали, позовавайки се на чл. 220, ал. 1 от Изборния кодекс, от 7
до 20 ч. и уточнението ако има избиратели към 20 ч., не по-късно от
21 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, който е съгласен с това съобщение, моля
да гласува.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева).
Благодаря. Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, спомняте си, че от
Комисията по досиетата получихме едно писмо, с което ни напомнят
за изменение и допълнение в закона. С тези допълнения се
предвижда и членовете на общинските избирателни комисии и на
районните избирателни комисии за произвеждане на избори да бъдат
включени в кръга на лицата, които подлежат на проверка.
Позовавайки се формално на писмото, изпратихме
информация за членовете на общинските избирателни комисии за
произвеждане на частичните избори на 20 май 2018 г. След това от
администрацията са подготвили за изборите на 19 февруари 2017 г.
И поетапно ще се подготвят за всички избори след влизане в сила на
закона от 11 февруари 2017 г. до 18 февруари 2018 г.
Изготвена е справка за членовете на общинските избирателни
комисии на 19 февруари 2017 г. Измежду тях виждам Общинската
избирателна комисия – Пазарджик. И тъй като за Пазарджик сме
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изпратили информация за 20 май, аз предлагам да отпадне частта на
ОИК – Пазарджик, а за останалите общински избирателни комисии
да изпратим тази информация в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, аз ви предлагам да вземем и едно общо протоколно решение
– след като се изготвят за отделните видове избори, да се изпращат,
да не ги подлагаме постоянно на гласуване.
Уважаеми колеги, ще подложа на гласуване в момента, в
който тази преписка се публикува във вътрешната мрежа.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа с вх.
№ ЧМИ-26-8 от 15 май 2018 г. по електронната поща сме получили
писмо от Печатницата на БНБ с графика за получаване на
бюлетините за изборите. То е изпратено до кметовете на общините,
до общинските избирателни комисии с копие до нас и до министъра
на финансите.
Докладвам ви го за сведение. Както виждате, на 18 май, петък
упълномощените представители на ОИК и на общинските
администрации ще получат бюлетините.
Едно докладна записка вх. № ЦИК-09-82 от 14 май 2018 г. от
госпожа Манолова за утвърждаване на разходи за самолетни билети,
медицински застраховки, хотелско настаняване и трансферни
услуги. Уведомява ни, че по договора, който е подписан на 19 юли
2017 г. с изпълнител за осигуряване на самолетни билети,
медицински застраховки, хотелски резервации, настаняване и
трансфер за служебни командировки и специализации, по този
договор имаме надхвърляне със сумата 12751 лева.
Поради изтичане на договора с фирмата, предвид и
подготовката на документация за избор на изпълнител по Закона за
обществените поръчки, за времето до сключване на договор госпожа
Манолова предлага ЦИК да одобри разходи без договор до
подписването на нов. Такива средства са налични по бюджета на
Централната избирателна комисия по § 10-00 „Издръжка”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, с търсене на три оферти.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед и на
направеното обсъждане в оперативен порядък предлагам да
възложим на госпожа Манолова да се изготви ред, по който да се
избира най-подходящата и икономическа изгодна оферта за
Централната избирателна комисия за осигуряване на самолетни
билети и т.н., както е по докладната.
Освен това, когато се прави предложението, освен че се
изготвя от главния счетоводител или се съгласува, да има становище
и на финансовия контрольор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението,
направено от госпожа Солакова. Колеги, който е съгласен, моля да
гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Мария Мусорлиева).
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикуван протокол с вх. № ЦИК-00-492 от 14 май 2018 г. от
„Омега софт” за получена услуга с оглед отстраняване на проблем с
достъп до предходни месеци в „Омекс” програмата. Дистанционно,
доколкото разбрах, е извършена услугата и този протокол е
представен по електронната мрежа и не съдържа подписи. Госпожа
Тихолова ме уведоми, че тя ще подпише за Централната избирателна
комисия и ще върне на „Омега софт” да се подпишат и от тяхна
страна, за да може да се представи в счетоводството на Централната
избирателна комисия.
На този етап ви го докладвам за сведение. Услугата е
получена вчера, на 14 май т.г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, писмото до Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност заедно с приложението към нея, вече са публикувани във
вътрешната мрежа за днешно заседание.
Уважаеми колеги, коментари?
Във връзка с докладваната преписка до комисията, която
току-що цитирах, колеги, подлагам на гласуване изпращане на това
писмо с това приложение, както и впоследствие изпращане на
същото съдържание за различните видове частични избори,
произведени след 19 февруари 2017 г. до 20 май т.г.
Уважаеми колеги, който е съгласен, моля да гласува.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Росица Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева, Мария Мусорлиева).
Благодаря.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-00-490 от 11
май 2018 г. е копие от приемно-предавателен протокол от 11 май
2018 г. за предаване от „Вали компютърс” на Централната
избирателна комисия на мрежовия сторидж. За Централната
избирателна комисия има само подпис, явно на госпожа Тихолова.
Оригиналът на протокола е в счетоводството, а самият сторидж,
доколкото разбрах, е при господин Стоян Русинов. От
администрацията са се свързали със служителите от IT дирекцията
на Народното събрание, за да могат да уточнят в подходящо и за
двете страни време да се свърже в сървърното помещение, за да
може да се освободи място за информация за Централната
избирателна комисия.
В този случай само бих предложила госпожа Тихолова да си
напише и името, за да не се налага после да гадаем чий е подписът.
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За сведение ви го докладвам.
Докладвам вх. № ЦИК-09-81 от 11 май 2018 г. предложение с
докладна записка от госпожа Манолова за създаване на електронна
пощенска кутия и предоставяне на мобилен апарат и сим карта и
одобряване на разходи за електронен подпис и за изработка на
визитни картички на госпожа Валерия Бончева, назначена за
счетоводител в администрацията на Централната избирателна
комисия. Разходите са 120 лв. с ДДС. Средствата са налични по
съответния
параграф, включително и проектописмо до
„Информационно обслужване”.
Предлагам да одобрим предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване това предложение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение писмо до
Печатницата на БНБ от временно изпълняващия длъжността кмет на
община Макреш със заявка за отпечатване на бюлетини заедно с вх.
№ ЧМИ-15-32-8 от 11 май 2018 г. от Общинската избирателна
комисия – Макреш, за одобряване на предпечатния образец на
бюлетината.
В тази връзка ви докладвам за последващо одобрение едно
писмо с изх. № ЧМИ-06-22 от 11 май 2018 г., публикувано във
вътрешната мрежа, тъй като постъпиха много въпроси във връзка с
Приложение № 86-МИ от изборните книжа. Установи се, че няколко
от общините са възложили отпечатването на Приложение № 86-МИ
от изборните книжа на Печатницата на БНБ, само за Девин нямахме
информация в коя печатница. Тъй като Приложение № 86-МИ е
решението на общинската избирателна комисия, което се генерира
от изчислителния пункт към общинската избирателна комисия и не
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подлежи на отпечатване (така е и от общите избори в 2015 г.),
изпратихме писмо до всички общински избирателни комисии, до
кметовете на общини с избори на 20 май с копие до Печатницата на
БНБ и до „Информационно обслужване” да не се отпечатва
Приложение № 86-МИ в печатница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване за последващо
одобрение.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам докладна
записка вх. № ЦИК-09-84 от 10 май 2018 г. относно отпуските на
служителите от администрацията на ЦИК. Към тази докладна
записка е и справката, изготвена от администрацията за размера на
основния и допълнителния платен годишен отпуск за служителите
от администрацията за работно обсъждане от Работна група общи
въпроси. Днес – за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново ви връщам
към писмо с вх. № ЦИК-04-02-3 от 30 април 2018 г. Докладвах го на
3 май 2018 г. за сведение, то е резолирано и за госпожа Нейкова и тя
взе отношение по въпроса. Както знаете, министърът на вътрешните
работи е вносител на законопроект за изменение и допълнение на
Закона за защита на личните данни. В срока по чл. 34, ал. 1 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация сме получили проектозакона заедно с приложение за
изразяване на становище.
Аз ви докладвах в общи линии какво представлява
законопроектът. Той предвижда въвеждане на мерките за прилагане
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на Регламент 679/2016 г. Регламентът влиза в сила на 25 май, но в
някои свои части предвижда да бъдат извършени законодателни
промени в националното законодателство като мерки. И в тази част
по Регламента има предвидени законодателни промени в Закона за
защита на личните данни.
Освен това с Директива 680/2016 г. се предвижда
националното законодателство да урежда условията и реда, при
които ще се обработват личните данни и ще се осигури тяхната
защита в случаите, когато се предотвратяват престъпления и други
такива деяния. В тази връзка се съдържа специална уредба в нова
част Глава 8 в закона, за да може да се гарантира защитата на
личните данни при обработката им в тези случаи, както и при
трансфера и обмена на данни между страните членки на
Европейския съюз и с трети държави в случаите, в които има и
международни договори.
Със законопроекта, разбира се, се предвижда и уредбата на
функциите на Комисията за защита на личните данни, длъжностното
лице, което се предвижда във всяка администрация, при всеки
администратор на лични данни да съществува, заедно с неговите
задължения и като контактна точка представляващ администратора.
В тази връзка проведохме и работно обсъждане и аз ще
помоля госпожа Нейкова да вземе отношение, защото може би се
ориентираме към нейното предложение за изразяване на становище
по законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, аз се запознах с
проекта на писмо. Моето предложение е в третия абзац след
посочването на изходящите номера на двата ни доклада с анализ на
произведените избори да допълним „по отношение на становището,
което поддържа и към настоящия момент”.
Моето предложение към Министерството на вътрешните
работи по повод изпратените за съгласуване материали да
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потвърдим изразеното становище от Централната избирателна
комисия по отношение на защита на личните данни, които сме
посочили към докладите до Народното събрание. В проекта на
писмо виждате техните изходящи номера, а именно доклада относно
организацията и произвеждането на избори през 2014 г. Докладът е
от април 2015 г. И доклад относно организацията и произвеждане на
избори в периода 2015-2017 г., който е от 6 февруари 2018 г.
Като приложение към писмото, както е посочено, е
извлечение от двата доклада, общо 7 страници, а именно по
отношение на доклада от 2014 г. това е заглавната страница, както и
стр. 43, 44 и 45. И от следващия доклад освен заглавната страница,
стр. 24 и 25. Това са съответните части от главата „Регистрация на
партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети и
кандидати, където ние сме направили нашите предложения по
отношение на усъвършенстване на законодателството в Закона за
защита на личните данни и евентуално в Изборния кодекс по
отношение на по-добрата защита на личните данни и идентификация
на избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
госпожа Цанева. Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-07-40 от 14 май 2018
г. ви докладвам за сведение електронното издание на
Международния институт за мониторинг и развитие на
демокрацията, парламентаризма и спазване избирателните права на
гражданите. В електронното издание има информация относно
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участие в наблюдение на извънредните избори за президент в
Азербайджан със съответните заключения, че изборното
законодателство е създало необходимите условия за провеждане на
демократични избори. За участие в Международния институт в
Петнадесетата европейска конференция на изборните органи,
проведена в Осло, както и за пресконференция на Кишиневския
филиал на този международен институт, конференция, която е била
на тема „Усъвършенстване на изборното законодателство в частта да
се използват възможностите на интертехнологиите по време на
изборите. За сведение.
Също за сведение ви докладвам и писмо с вх. № ЦИК-07-1316 от Постоянния избирателен орган на Румъния, с което благодарят
за участието в двете конференции, проведени на 3-6 май 2018 г. в
Румъния.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви информация от
юрисконсулт Радославова и експерт ИКТ Веселина Тихолова във
връзка с водения от тях регистър за справки в регистъра
Национална база данни „Население”. За периода от 14 април до 13
май 2018 г. няма постъпили искания и протоколни решения на ЦИК
за извършване на справки в регистъра. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, преди точка „Разни” връщаме на преписката на
госпожа Сидерова
РУМЯНА СИДЕРОВА: Във връзка с доклада, по който
решихме да отговорим съвсем кратко, че няма промени в
законодателство, предлагам да допълним относно мерките, които
сме приели, че извън специално насочената разяснителна кампания,
която се изразява с листовките, с видеоклиповете по БНТ,
аудиоклиповете по БНР за начина на гласуване, във фейсбук, не са
предприемани други мерки.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Няма промени в
Конституцията и в законите, въз основа на нашите правомощия
разяснителната кампания е в тази част.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Да, това си остава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Колеги, режим
на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Росица Матева, Румяна Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня Цанева).
Колеги, преминаваме към точка Разни, а след това ще
върнем още един доклад в „Писма” и ще приключим.
Точка 6. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, за сведение ви докладвам, във вътрешната мрежа е
публикуван трудовият договор, който ще бъде сключен с госпожа
Семерджиева на длъжността финансов контрольор на 17 май т.г. и
длъжностната характеристика, която е одобрена.
На второ място, колеги, във вътрешната мрежа е публикуван
протокол от срещата на ЦИК с представители на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество. Този протокол ви беше изпратен и по
електронната поща.
И на трето място, колеги, във вътрешната мрежа в моя папка
е публикувано писмо № ЦИК-07-26-21 от 15 май 2018 г. С това
писмо любезно ни напомнят, че който не е съумял до този момент да
даде оценка на организацията и провеждането на конференцията в
Осло, Норвегия, би могъл да го направи с линк към съответното
проучване, което е анонимно. Колеги, два пъти съм ви обръщала
внимание, обръщам трети път, ако някой от колегите не го е
направил и има желание да го направи, да го направи. Преводът на
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това писмо заедно с превода на проучването бяха докладвани от мен
два пъти на предходни заседания.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да подложите на гласуване нова точка в дневния ред –
постановления на прокуратури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване нова точка в дневния ред, която да
бъде точка 7.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов, Таня Цанева); против – 1 (Росица Матева).
Заповядайте, по тази нова точка, господин Баханов.
Точка 7. Доклади относно постановления на прокуратури.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх. №
ПВР-09-41 от 14 май 2018 г. отказ за образуване на досъдебно
производство от Районна прокуратура – Шумен, по повод сигнал от
председателя на ЦИК с оглед на данни за престъпление по чл. 168 от
Наказателния кодекс. Става въпрос за втория тур в изборите за
президент и вицепрезидент на Република България на 13 ноември
2016 г. Едно лице е упражнило избирателното си право в ДПБ Царев
брод, намира се на лечение в същото лечебно заведение от 2
септември 2017 г. 2016 г. до 31 януари 2017 г. с диагноза биполярно
афективно разстройство с психотични промени. Бил е дописан в
допълнителния списък и е бил допуснат да гласува. След това обаче
се е установило, че лицето е било поставено под ограничено
запрещение на 4 април 2015 г., но на 13 май 2017 г. същото е
починало и е съставен акт за смърт.
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Поради този факт на основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от НПК
прокурорът отказва да образува досъдебно производство и
прекратява въпросната преписка.
Уважаеми колеги, за сведение. Считам, че след настъпилата
смърт на лицето постановлението е правилно и законосъобразно.
Следващото е с вх. № НР-09-48 от 14 май 2018 г. на Районна
прокуратура - Пловдив. Чета ви дословно. Става въпрос за Татяна
Георгиевска е български гражданин, регистрирана по постоянен
адрес в гр. Пловдив. Същата е била със статут на постоянно
пребиваващ в Република България чужденец, като в момента има
руско гражданство. Първата констатация е, че е български
гражданин, после е чужденец, в момента има руско гражданство. На
проведения национален референдум същата е била обаче част от
секционна избирателна комисия в СУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
гр. Пловдив, и е заместник-председател. Гласувала е в същата
секция, след като останалите членове на комисията са проверили
документите й и същата е била допусната да гласува.
При така установените фактически обстоятелства не е налице
наличието от субективна страна на изискуемите от закона признаци
по чл. 168, ал. 1, или друго престъпление от общ характер. Липсва
елемент от обективна и субективна страна, който характеризира
дадено деяние.
Изводът е: „В настоящия случай се касае за руска гражданка
със статут на постоянно пребиваващ в Република България
чужденец, който е упражнил право на глас, след като е бил проверен
за необходимите документи и допуснат от СИК, като е сторил това
един път. Липсват данни за умисъл.
В тази връзка прокуратурата отказва да образува досъдебно
производство и прекратява преписката на Районна прокуратура –
Пловдив.”
Колеги, предлагам в настоящия момент с оглед така
обърканата фактическа обстановка да остане за сведение, тъй като
ако наистина всички останали членове на секционната избирателна
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комисия са преценили, че може да гласува и са я допуснали, у нея
наистина сигурно няма умисъл. Оставям настрана как е била
назначена за заместник-председател на секционна избирателна
комисия.
Ако има някакви други мнения от колегите, евентуално в
четвъртък може да се изразят, за да предприемем други действия.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, запознайте се в детайл.
И, колеги, още един доклад – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЧМИ-00-18 от 10 май 2018 г. във връзка с проверка на
кандидати и вх. № ЧМИ-04-03-10/1 от 14 май 2018 г. за изборите на
20 май 2018 г. с отговор от ГД „ГРАО”. Всички те са докладвани от
колегата Нейкова, това са пристигналите оригинали. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. И
последен доклад за днес – госпожа Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, във връзка с
Регламента за защита на личните данни, който ще се прилага от 25
май, като публичен орган трябва да определим длъжностно лице по
защита на личните данни. Аз предлагам да не е едно лице, а да е
екип, но тъй като трябва да е едно физическо лице, което ще бъде
вписано в Комисията за защита на личните данни като такова,
предлагам юрисконсулт Милена Радославова, а като екип – Кирил
Пенев и Веселина Тихолова. Кирил Пенев, тъй като е експерт
регистри и тези регистри, които досега са били в Регистъра на
администраторите на лични данни в Комисията за защита на
личните данни за Централната избирателна комисия към настоящия
момент са 11, тези регистри трябва да се водят в Централната
избирателна комисия след 25 май. Веселина Тихолова като IT
специалист, тъй като мисля, че ще е необходима и нейната работа,
поне докато се създаде необходимата организация по въвеждане на
всички изисквания на Регламента.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги, коментари? Не виждам.

Колеги,

подлагам

на

гласуване

така

направеното

предложение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Мария Мусорлиева, Росица
Матева, Румяна Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов, Таня
Цанева); против – 3 (Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Георги
Баханов).
Благодаря.
Заповядайте, за отрицателен вот.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Отрицателният ми вот е не спрямо
предложението, което е направено от колегата Нейкова, а за това, че
директорът на дирекция „Администрация” следваше той да направи
предложението си до Комисията и да го обсъдим.
Освен това считам, че юрисконсулт Радославова отговаря
вече за доста регистри. Поне по мои спомени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
И госпожа Матева в точка „Разни”, с което ще приключим.
РОСИЦА

МАТЕВА:

Госпожо

председател,

тъй

като

докладвахте, че във вътрешната мрежа има качен проект на договор
и длъжностна характеристика за новия финансов контрольор, само
обръщам внимание – надявам се да не е подписан – че този проект
съдържа клаузи, които не са одобрявани от Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИВИЛИНА

АЛЕКСИЕВА:

госпожо Матева, че ми обърнахте внимание.

Благодаря,
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Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната
избирателна комисия. Свиквам следващото заседание в четвъртък,
10,30 ч.
Да не забравим за срещата днес в 16 ч.
(Закрито в 12,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

