
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 635 

На  22  май  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклад  относно  протичане  на  изборния  ден  за 
произведените  на  20.05.2018  г.  частични  избори,  отчитане  на 
резултатите и предаване на документите в Централната избирателна 
комисия. 

Докладват:  Иванка  Грозева,  Емануил  
Христов

2.  Доклад  относно  искане  за  предоставяне  на  достъп  до 
обществена информация. 

Докладва: Йорданка Ганчева
3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 

помещения. 
Докладват:  Бойчо  Арнаудов,  Владимир 

            Пенев
4. Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 

административнонаказателни преписки. 
Докладва: Катя Иванова

5. Доклади по писма. 
Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Александър  
Андреев,  Росица  Матева,  Таня  Цанева,  
Емануил Христов, Севинч Солакова



6. Разни. 
Докладват:  Ивилина  Алексиева,  Владимир  
Пенев

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Севинч 
Солакова, Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, 
Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка Грозева, 
Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова, 
Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА:  Мария  Мусорлиева,  Георги  Баханов, 
Камелия Нейкова и Метин Сюлейман. 

Заседанието  бе  открито  в  10,40  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги,  добър  ден!  В  залата  сме  15  членове  на  Централната 
избирателна комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на  22 май 2018 г. 

Колеги,  позволете  ми  преди  да  ви  предложа  проекта  на 
дневен ред, макар и на патерица, да честитя от мое име и от името на 
Централната  избирателна комисия рождения ден на нашия колега 
господин Цветозар Томов, и всички да му пожелаем много здраве, 
много лично щастие и успехи във всяко поприще, в което би искал 
да има такива успехи. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 
Бих искал да пожелая същото на всички колеги. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
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Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 
Доклад  относно  протичане  на  изборния  ден  за  произведените  на 
20.05.2018 г. частични избори, отчитане на резултатите и предаване 
на документите в Централната избирателна комисия – докладчици 
госпожа Грозева и господин Христов; т. 2. Доклад относно искане за 
предоставяне  на  достъп  до  обществена  информация  с  докладчик 
госпожа  Ганчева;  т.  3.  Доклади  относно  искания  за  отваряне  на 
запечатани помещения – докладчици господин Арнаудов и господин 
Пенев;  т.  4.  Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 
административнонаказателни  преписки  –  докладчик  госпожа 
Иванова;  т.  5.  Доклади  по  писма  с  докладчици  госпожа  Ганчева, 
господин  Андреев,  госпожа  Матева,  госпожа  Цанева,  господин 
Христов и госпожа Солакова; т. 6. Разни с докладчици аз и господин 
Пенев. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване дневния ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  
Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред, 

позволете  ми  да  ви  информирам,  че  по  обективни  причини  от 
днешното заседание отсъстват госпожа Нейкова, господин Баханов, 
господин Сюлейман и госпожа Мусорлиева. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка 
първа от дневния ред: 
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1.  Доклад  относно  протичане  на  изборния  ден  за 
произведените  на  20.05.2018  г.  частични  избори,  отчитане  на 
резултатите  и  предаване  на  документите  в  Централната 
избирателна комисия. 

Преди да  дам думата на госпожа Грозева,  както знаете,  не 
постъпиха  жалби  и  сигнали  в  изборния  ден  в  Централната 
избирателна комисия. 

Заповядайте, госпожо Грозева. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви, госпожо председател. 
Уважаеми колеги, в моята папка за днешна дата ще намерите 

една табличка с резултатите от произведените частични избори за 
кметове на общини и кметове на кметства  на  20 май 2018 г.  От 
десетте населени места, в които се произведоха избори на 20 май, в 
четири от тях ще има балотаж. Във всички останали имаше избран 
кмет.  Балотажи  ще  има  на  27  май  2018  г.  в  кметство  Лясково, 
община  Добричка,  в  община  Макреш,  област  Видин,  в  кметство 
Галиче, община Бяла Слатина и в кметство Беден, община Девин. 

В общи линии с колегата Матева приехме документите и на 
въпросите  имало  ли  е  проблеми  по  време  на  изборния  ден, 
отговорите бяха, че изборният ден е минал спокойно. 

Изяснихме и въпроса с кметство Галиче.  Както знаете,  там 
имаше  предаване  по  национална  телевизия.  Оказа  се,  че  става 
въпрос за подвижна избирателна секция с 48 гласували, която след 
приключване на гласуването някъде към 3 ч., е изготвила протокола, 
отворила  урната  и  на  всичкото  отгоре  е  и  предоставила  заверено 
копие от протокола на представителите на партиите и останалите, 
които имат право. 

Имало  е  постъпила  жалба,  която  е  комплектувана  към 
документите, които донесе общинската избирателна комисия – Бяла 
Слатина. Има и качено решение, така че дадохме указания изрично 
да  бъдат  уведомени,  че  независимо  от  ранното  приключване  на 
работата по гласуване в подвижната избирателна секция, отварянето 
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не следва да става преди 20,00 ч., а именно края на изборния ден. 
Надявам се да се справят. 

Иначе не е имало абсолютно никакви проблеми в останалите 
общини и кметства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Само да допълня във връзка с това, че 

указанията  ни  бяха  абсолютно  категорични:  да  бъдат  уведомени 
членовете  на  подвижната  секционна  избирателна  комисия,  че  не 
могат да отварят кутията, да преброяват и да установяват резултата – 
не само да връчат копие от протоколите, което са направили, но не 
могат  да  установяват  резултата  преди  20,00  ч.  и  всъщност  преди 
обявяването  на  края  на  изборния ден  от  общинската  избирателна 
комисия.  Като  указахме  на  представителите  на  общинската 
избирателна  комисия,  сред  които  беше  и  председателят,  да  не 
допускат това нещо да се случи втори път и сега, на балотажа, да 
предприемат  съответните  мерки.  (Коментари  и  уточнения  извън 
микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  следващ  докладчик  по  тази  точка  е 

господин Христов – заповядайте. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. 
Аз ще взема отношение само по отношение на резултатите. 

Прави впечатление,  че  и в  десетте  места  има сравнително висока 
активност. Най-високата активност от близо 84 на сто е в община 
Септември в Семчиново. Но и на още две-три места има активност 
от порядъка на 73-74 на сто. Никъде няма под 50 на сто. Най-ниската 
активност  е  53  на  сто.  Така  че  прави  впечатление,  а  може  би  и 
времето е дало такава възможност, за сравнително висока активност 
по места. 

Свързахме се с „Информационно обслужване“ АД. Казаха, че 
имат  готовност  да  предоставят  данните,  за  да  бъдат  качени 
съответно на сайтовете  на общинските избирателни комисии и на 
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сайта  на  Централната  избирателна  комисия.  Затова  предлагам 
Централната избирателна комисия да вземе протоколно решение да 
упълномощим  „Информационно  обслужване“  АД  да  публикува 
данните от първия тур на изборите в нашия сайт и в съответните 
сайтове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми колеги,  подлагам на  гласуване  така  направеното 

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Благодаря, колеги. С това изчерпахме точка първа от дневния 

ред. 

Продължаваме с точка втора: 
2.  Доклад относно искане за  предоставяне на достъп до 

обществена информация. 
Заповядайте, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

се намира подпапка ЗДОИ и в нея са разположени материалите от 
работата на комисията, която назначихме съгласно наше протоколно 
решение от 17 май 2018 г. 

Припомням,  че  в  Централната  избирателна  комисия  беше 
препратено заявление за достъп до обществена информация от две 
заявителки,  които  са  експерт-изследователи  към  Маастрихтския 
университет в Холандия. Препратено за действия по компетентност, 
като Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
посочваше  в  писмото  си,  че  след  отпечатване  на  избирателните 
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списъци и особено в Част ІІ, тъй като обхватът на заявлението е за 
броя  на  регистрирани  европейски  граждани  в  избирателните 
списъци. 

На  основание  Закона  за  защита  на  личните  данни 
Министерството  на  регионалното  развитие  и  благоустройството 
унищожава тези данни, а те се подават в МРРБ от органа по чл. 23, 
както  го  наричаме  ние  съгласно  Изборния  кодекс,  а  именно 
кметовете на общини. 

Колеги,  припомням,  че  със  заявлението  за  достъп  до 
обществена  информация се  иска  такава  по три точки или булета, 
както  е  посочено  в  заявлението,  а  именно:  първо,  общ  брой  на 
регистрираните  европейски  граждани  в  България  за  гласуване  на 
местните  избори и  избори  за  Европейски  парламент  в  Част  ІІ  на 
избирателните списъци, за упражняване на техни избирателни права 
на  проведените  местни  и  европейски  избори  от  2007  г.  насам. 
Заявителките молят за тези данни по области; Броя на европейските 
граждани,  гласували  на  местните  избори и  избори  за  Европейски 
парламент в България от 2007  г. насам за всеки вид избори; и Броя 
на регистрираните български граждани за гласуване извън страната 
по  подадени  заявления  за  гласуване  в  изборите  за  Европейски 
парламент през 2009 г. и 2014 г. 

Комисията  се  е  запознала  със  заявлението,  съставила  е 
протокол.  И  колеги,  относно  поисканата  информация  по  т.  1  от 
заявлението,  комисията  е  установила  –  цитира  законовите 
разпоредби  и  самото  писмо  на  Министерството  на  регионалното 
развитие и благоустройството, в което също се посочва, че всъщност 
списъците  се  съставят  и  отговорен  орган,  т.е.  който  създава, 
съхранява и обработва към органите, това са кметовете на общини, 
предвид което комисията предлага, тъй като тази информация не се 
съхранява  в  Централната  избирателна  комисия,  но  ние  знаем,  че 
евентуално  тя  се  съхранява  от  кметовете  на  общини.  Затова  да 
препратим за действия по компетентност до кметовете на общини в 
тази част. 
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По т. 2, а именно брой на европейските граждани, гласували 
на местните избори и изборите за Европейски парламент в България 
от 2007 г. насам, комисията отново установява, че тази информация 
не се съхранява в Централната избирателна комисия, като цитира и 
преписка, а именно наше изходящо писмо до Европейската комисия 
по повод входящо писмо. 

Колеги,  припомням.  Това  беше  на  доклад  на  колегата 
Сидерова.  Знаете,  че  тя  събира  с  докладвани  от  нея  писма 
информацията обстойно. По т. 1.3. ние сме отговорили: „Не се води 
отделна статистика за броя на гласувалите граждани на Европейския 
съюз.  В  протоколите  се  вписва  общият  брой  на  гласувалите“. 
Предвид  това  комисията  е  предложила  да  отговорим  по  същия 
начин, каквато вече позиция е изразявала Централната избирателна 
комисия. 

По отношение на третата точка от заявлението за достъп до 
обществена  информация,  а  именно  брой  на  регистрираните 
български  граждани  за  гласуване  извън  страната,  подадени 
заявления  за  гласуване  в  избори  за  Европейски  парламент  през 
2009 г. и 2014 г., комисията установява, че информацията от 2009 г. 
не  се  съхранява  в  Централната  избирателна  комисия   и  предвид 
разпоредбата  на  вече  отменения  Закон  за  избор  на  членове  на 
Европейския  парламент,  който  е  действал  в  годината  на 
произвеждане на тези избори през 2009 г., а именно цитира се чл. 
114,  че  информацията  се  предава  в  Централната  избирателна 
комисия, но се съхранява до следващите избори. 

Следващите избори от същия вид е през 2014 г. за членове на 
Европейския парламент. Колеги, тази информация вече се съхранява 
и е публично оповестена и достъпна на страницата на Централната 
избирателна комисия в секция „Архив“, в съответния вид избори. И 
въз  основа  на  това  в  протокола  са  отразени,  позовава  се  и  на 
редакции в предходни закони, които уреждат, на отменени закони, 
които уреждат съответните видове избори към този момент. 
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Комисията  предлага  да  се  уведомят  заявителите.  Да  се 
изпратят  две  писма,  които  са  разположени  като  проекти  във 
вътрешната мрежа. Едното писмо е до всички кметове за действия 
по  компетентност  на  основание  чл.  32  от  Закона  за  достъп  до 
обществена информация.  За действия по компетентност в булет 1 
или  т.  1  от  така  подадените  заявления  за  достъп  до  обществена 
информация. 

По отношение  на  другите  две  точки  се  изпраща писмо до 
заявителите, като им се отговаря, т.е. уведомяват се заявителите по 
смисъла  на  чл.  33,  като  по  отношение  на  т.  1  се  посочва,  че 
информацията е при кметовете на общините. 

Предвид това  ви предлагам да  гласуваме така  направеното 
предложение  на  комисията,  която  беше  назначена  съгласно  наше 
протоколно  решение,  да  приемем  работата  и  да  одобрим 
направените предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Ганчева. 

(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Заповядайте, господин Христов, за допълнение. 
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, запознат съм с този въпрос, 

затова предлагам към отговора, който ще изпратим на госпожите, да 
изпратим  попълнения  въпросник,  който  получихме  от  господин 
Хари Пападопулос и който отговаря доста по-подробно на част от 
въпросите, които те повдигат. Би могъл да им бъде много полезен. 
Тъй като той официално е изпратен, просто да им го препратим, за 
да могат да го ползват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  направените 

предложения ведно с допълнението. 
Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
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Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– няма.  

Предложението се приема. 
Заповядайте. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам и свързано предложение. 
Колеги, по повод работата по това заявление с някои колеги 

от  Централната  избирателна  комисия  и  търсенето  на  преписки, 
които да са относими като отговори, които сме давали до различни 
институции, съдържащи данни по различни въпроси, предлагам да 
възложим на деловодството чрез директора на дирекция да обособи 
папка във вътрешната мрежа, която да съдържа всички отговори до 
различни  лица  и  институции,  съдържащи  обобщени  данни  по 
поставени  въпроси,  за  да  може  като  бъде  входирано  писмо  или 
заявление с подобен род искания, колегата който го работи, да се 
ориентира за информацията. Да се обобщят всички отговори поне от 
сегашния мандат за вбъдеще. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако позволите, папката да я има и в 
регистърното  деловодство,  защото там събираме  и  други данни и 
питания, които идват. Също и питанията – не само отговорите, но и 
самите питания да съществуват на двете места. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги, 
подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
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Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– няма.  

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка 
трета: 

3.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 
помещения. 

Първи докладчик е господин Арнаудов – заповядайте. 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна  комисия  е  постъпило  писмо  с  вх.  №  ЕП-14-2  от 
09.05.2018 г. и вх. № НС-14-9 от 17.05.2018 г. с искане за отваряне 
на запечатани помещения в община Етрополе, Софийска област, в 
които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 
избори за членове на Европейския парламент от Република България 
през  2014  г.,  избори  за  народни  представители  през  2014 г.  и 
национален референдум – 2013 г. 

Искането е във връзка с предаване на тези изборни книжа и 
материали в отдел „Държавен архив“ – гр. София. Беше осъществена 
връзка с представител на общината, за да уточним някои въпроси, 
първият от които беше,  че не е  изтекъл срокът на съхранение на 
изборните книжа от изборите за Европейски парламент през 2014 г.  

Вторият въпрос – посочихме наше Решение № 103-НР от 4 
януари  2013  г.,  съгласно  което  и  при  положение,  че  в  едно  от 
помещенията се съхраняват само изборните книжа от референдума 
през 2013 г. и не се изисква специално наше решение. 

При това положение те изпратиха ново писмо с вх. № НС-14-
9 от 17.05.2018 г., където остана искане за отварянето само на едно 
помещение и това е помещението, в което се съхраняват изборните 
книжа и материали от изборите за Народно събрание през 2014 г. 

Във връзка с това съм изготвил проект на решение, което се 
намира  в  моята  папка  за  днешното заседание,  с  което  им даваме 
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разрешение за отваряне на това запечатано помещение, но само на 
него. Можете да погледнете проекта – стандартно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Арнаудов. 

Колеги, коментари? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложения ни проект 

на решение
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5048-НС. 

Давам  думата  на  следващия  докладчик  –  господин  Пенев. 
Заповядайте. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  в  Централната  избирателна 
комисия  е  постъпило  с  вх.  №  ЦИК-14-20  от  4  май  2018  г.  по 
електронната  поща  искане  от  кмета  на  Община  Трявна,  област 
Габрово  за  отваряне на запечатано  помещение.  Същото искане е 
постъпило на 8 май 2018 г. и в оригинал. 

Искането  е  за  отваряне  на  запечатано  помещение  – 
архивохранилище на тавански етаж в сградата на община Трявна, 
където се съхраняват изборни книжа и материали от произведените 
през  2013   г.  и  2015  г.  национални референдуми,  от  изборите  за 
членове  на  Европейския  парламент  от  Република  България  през 
2014 г.  и  от общите избори за общински съветници и за  кметове, 
произведени през 2015 г. Като искането е във връзка с извършване 
на  експертиза,  обработване  и  предаване  на  изборните  книжа  и 
материали от  произведения  национален  референдум на  27  януари 
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2013  г.  на  Дирекция  „Регионален  държавен  архив“  –  Велико 
Търново, отдел „Държавен архив“ – гр. Габрово. 

Във  връзка  с  това  във  вътрешната  мрежа  в  моята  папка  е 
публикуван  проект  на  решение,  с  което  разрешаваме  отваряне  на 
помещението,  тъй  като  в  него  се  съхраняват  изборни  книжа  и 
материали  и  от  произведени  избори,  освен  от  референдуми,  при 
което положение отварянето на помещението не може да стане без 
наше разрешение. 

Проектът е публикуван във вътрешната мрежа. Моля да се 
запознаете  и  ако  нямате  възражения,  да  одобрим  взимането  на 
такова решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  не виждам коментари.  Подлагам на гласуване така 

предложения ни проект на решение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 
няма.  

Колеги, това е Решение № 5049-ЕП/МИ.  

Господин  Пенев,  продължете  и  с  докладите  си  по  точка 
„Разни“. 

ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Благодаря  ви,  госпожо  председател, 
благодаря, колеги. 

В  Централната  избирателна  комисия  са  постъпили 
автобиографии съответно с вх. № ЦИК-00-502 от 21 май 2018 г. на 
Димитър Стоянов Стойнов; и с вх. № ЦИК-00-503 от 21 май 2018 г. 
на Стефан Бойков Щерев.  Същите са  постъпили предполагам във 
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връзка с освобождаващото се работно място за домакин и архивист, 
тъй като знаете, че колегата Стоян Русинов напуска. 

Предлагам  на  този  етап  тези  автобиографии  да  останат  за 
сведение.  Публикувани  са  във  вътрешната  мрежа  и  в  работен 
порядък  съответните  работни  групи  да  обсъдим  необходимите 
действия  във  връзка  с  назначаване  на  съответно  лице  или  лица, 
които да заместят напускащия ни колега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Пенев. 

Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на точка 
четвърта: 

4.  Доклади  по  дела,  жалби,  сигнали  и 
административнонаказателни преписки. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, знаете, че в предходни 

заседания  ви  докладвах  за  две  административни дела,  образувани 
срещу Централната избирателна комисия по повод отменени актове 
на  общинска  избирателна  комисия.  На  15  май  2018  г.  се  състоя 
съдебно заседание по административно дело № 1108/2018 г., в което 
съдът  възприе  нашите  аргументи  и  прекрати  производството  – 
остави  без  разглеждане  жалбата  и  прекрати  производството  по 
делото. 

В  моята  папка  от  днешна  дата  е  качен  протоколът  от 
съдебното заседание. Конкретният повод, за да го кача, е както да се 
запознаете,  така  и  знаете,  че  на  13  юни  2018  г.  има  друго 
административно дело, също на Пловдивския административен съд. 
В  предходно  заседание  ние  гласувахме  да  бъдат  депозирани 
идентични писмени отговори по чл. 131 по двете жалби. 

Срокът за отговор по административно дело № 1172/2018 г. 
на  Пловдивския  административен  съд,  което  е  насрочено  за 
12.06.2018  г.,  изтича  на  24  май.  Моето  предложение  към  вас  е 
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същият да бъде допълнен с част от мотивите на определението, тъй 
като смятам, че има аргументи, които биха ползвали нашата защитна 
позиция,  след  което  да  бъде  подписан  и  изпратен,  за  да  бъде 
депозиран своевременно в Административен съд – Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, коментари? – Не виждам. 
Подлагам на гласуване така направеното предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – 
няма.  

Предложението се приема. 
Благодаря, госпожо Иванова. Приключихме с точка четвърта 

от дневния ред. 

Продължаваме с точка пета: 
5. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Ганчева. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги,  докладвам ви писмо с вх. 

№ МИ-15-128 от 21 май 2018  г.  То е от общинската избирателна 
комисия – Аксаково.  Изпращат ни на основание чл.  463,  ал.  3  от 
Изборния кодекс тяхно решение от 17 май 2018 г., с което е обявено 
прекратяването на пълномощията на Недялко Колев Ямбулов като 
кмет  на  кметство  Ботево,  както  и  заявление  от  Недялко  Колев 
Ямбулов със съответния входящ номер на общинския съвет. 

Уведомяват  ни,  че  към  датата  на  прекратяване  на 
пълномощията  на  кмета  на  кметство,  с.  Ботево  не  отговаря  на 
изискванията на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ. 
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Колеги, току-що направихме проверка и с колегата Христов. 
Към момента в селото има 122 души, предвид което ви предлагам, 
ако не възразявате, да гласуваме писмо до кмета на общината – от 
стандартните  писма,  и  до  Общинската  избирателна  комисия  – 
Аксаково,  с  което  ги  уведомяваме,  че  съгласно  наше  протоколно 
решение… (Реплики.) 

Писмата ги пишем до ОИК и до кмета. Ако предложите нещо 
друго. Стандартни са. Ползвала съм бланка. 

Колеги,  сега  извън  микрофона  се  предлага  да  се  изпрати 
писмо и до Общинския съвет. Досега сме ги писали до общината и 
до ОИК.  Аз не  възразявам да  сложим като адресат  и Общинския 
съвет, като в случай че приемем такова решение, ги уведомяваме, че 
сме решили да не правим предложение за насрочване на частичен 
избор  и  изпращаме  това  по  компетентност  на  кмета  на  община 
Аксаково и на Общинската избирателна комисия – Аксаково, както 
и на Общинския съвет за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 

предложение. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
Благодаря. Продължете, госпожо Ганчева. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  само  за  сведение  ви 

докладвам, че са пристигнали оригиналите по преписката,  с която 
направихме с наше решение временно назначаване на председател 
на  общинската  избирателна  комисия  Добричка  на  предходно 
заседание. 
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Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-03-1-9 от 20 май 2018 г. Това 
е писмо, което е получено в Централната избирателна комисия за 
сведение.  Аз  си  позволих  да  разговарям  с  госпожа  Ангелова  от 
работна група „Общи въпроси“. Дават ни информация по отношение 
на реформата на изборното право на Европейския съюз, както и за 
задължителния регистър за прозрачност. 

Предлагам  за  сведение  и  за  съобразяване  при  евентуални 
становище,  които  следва  да  изрази  Централната  избирателна 
комисия  във  връзка  с  досието  за  реформа  на  изборното 
законодателство. 

Докладвам  вх.  №  ЦИК-07-75  от  18  май  2018  г.  ведно  с 
превода с вх. № ЦИК-07-75-1 от 21 май 2018 г. Това е писмо, което е 
получено от Асоциацията на органите за управление на избори от 
Европа.  Приложено  са  ни  изпратили  покана  на  председателя  на 
Централната изборна комисия на Босна и Херцеговина за участие в 
парламентарните избори на 7 октомври 2018 г. Към писмото, с което 
е  изпратена  и  поканата,  е  приложено  решението  за  обявяване  и 
администриране  на  общите  избори  на  Босна  и  Херцеговина  през 
2018 г. 

Докладвам го за сведение. Ще възложа на администрацията 
да извърши проверка за срока, регистрационна форма и ще го внеса 
отново на доклад. 

Колеги,  докладвам и писмо с  вх.  № ЦИК-07-74 от  18  май 
2018 г., и вх. № ЦИК-07-74-1 от 21 май 2018 г. Това е преводът на 
писмо-покана,  която ни е  изпратена от АСЕЕЕО, като приложено 
към  писмото  се  изпраща  покана  на  председателя  на  Държавната 
изборна  комисия  на  Словения  за  участие  в  предсрочни 
парламентарни избори на 3 юли 2018 г. Прилага се и формуляр за 
кандидатстване за международни наблюдатели. 

Колеги,  срокът  за  внасяне  на  писмото  с  искане  на 
регистрация в комисията е  25 май 2018 г.,  предвид което сега  ви 
предлагам, в случай че някой колега проявява интерес, да гласуваме 
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изпращането на представител на Централната избирателна комисия 
на тези избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, аз ще подложа на гласуване принципното решение и 

ви моля до края на утрешния ден да имаме вече ориентиране дали 
наистина ще имаме свой представител. 

Колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Цанкова-Стефанова,  
Мария Бойкинова, Мартин Райков,  Росица Матева, Румен Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева), против – няма.  

Предложението се приема. 
Моля, продължете. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-07-

76 от 18 май 2018 г. ведно с превода с вх. № ЦИК-07-76-1 от 21 май 
2018  г.  Това  е  писмо  отново  от  АСЕЕЕО,  като  приложено  към 
настоящето  писмо  ни  изпращат  писмо,  в  което  е  изложена 
концепцията  за  предстоящата  годишна  конференция  в  Литва. 
Посочен е пряк достъп до регистрационния формуляр. Припомням, 
че на мой доклад беше покана, която няколко пъти ви докладвах за 
тази  конференция  с  вх.  №  ЦИК-07-7-11  от  14  май   2018  г.   И 
припомням,  че  до  31  май  2018  г.  е  срокът  да  се  изпрати  кратко 
резюме  от  500  думи,  ако  някой  колега  желае  да  участва  като 
говорител в панелите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  на 
госпожа Ганчева. 

Давам  думата  на  господин  Андреев.  Заповядайте, 
многоуважаеми господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Много благодаря. 
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Колеги,  докладвам  ви  писмо,  постъпило  от  общинската 
избирателна  комисия  –  Карнобат  до  Централната  избирателна 
комисия, с вх. № МИ-15-124 от 17 май 2018 г., с което ни препращат 
решение  № 233-МИ от  14.05.2018  г.  на  Общинската  избирателна 
комисия  –  Карнобат,  с  което  са  предсрочно  прекратени 
пълномощията на кмета на кметство в с. Деветак, община Карнобат, 
област Бургас. И на основание чл. 463, ал. 2 от Изборния кодекс ни 
уведомяват за прекратените пълномощия. 

Общинската  избирателна  комисия  в  своето  решение  в 
мотивната  част  е  изложила  мотиви,  че  е  установила  липсата  на 
необходимия брой жители по постоянен адрес в населеното място, 
съгласно Изборния кодекс, поради което счита, че не следва да се 
насрочват частични избори за избор на кмет на кметство Деветак. 

Тази проверка извърших и аз, като в сайта на ГД „ГРАО“ към 
15.03.2018  г. по постоянен адрес са 132 жители, по настоящ адрес – 
198,  по постоянен и настоящ 92.  Бройката  е  значително  по-ниска 
отколкото  предвидената  в  Изборния  кодекс,  поради  което  ви 
предлагам да изпратим писмо до кмета на община Карнобат, до ОИК 
–  Карнобат  и  съответно  до  Общинския  съвет  във  връзка  с 
евентуално назначаване на кметски наместник при условие, че има 
такава възможност в община Карнобат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Уважаеми  колеги,  ще  гласуваме  с  вдигане  на  ръка,  като 

определям госпожа Грозева да брои. 
Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 

да гласува. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– няма.  
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Предложението се приема. 
Имате ли още доклади, господин Андреев? – Заповядайте. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Докладвам  вх. № ЦИК-07-78 от 

22.05.2018   г.  Постъпило  е  писмо  по  имейла  от  Избирателния 
институт на Керетаро в Мексико, с което ни канят да участваме в 
проучване въз  основа  на  въпросник,  който  е  изпратен  и  ще бъде 
преведен, и съответно да можем да участваме с публикация в техния 
бук, който е „Експериенсия глобал“, т.е. глобален опит, за да може 
да бъде изложен от всяка държава, която желае да участва, опита им, 
който ще послужи в рамките на програма за гражданско обучение и 
ще позволи обмена на опит. 

Във връзка с това до 28 май 2018 г. следва да заявим дали ще 
участваме и ще отговорим на въпросника или не. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Андреев. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми  колеги,  нека  да  отговорим  с  потвърждаване  на 
участието, а в по-късния срок вече ще уточним и детайлите. 

Уважаеми колеги, гласуваме с вдигане на ръка. 
Който  е  съгласен  с  направеното  предложение,  моля  да 

гласува. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– няма.  

Предложението се приема. 
Продължаваме  със  следващ  докладчик  –  това  е  госпожа 

Матева. Упълномощавам госпожа Солакова да води. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Уважаеми  колеги,  в  папка  във  вътрешната  мрежа  с  моите 

инициали  извън  папката  A-WEB  е  качено  становището  на 
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юрисконсулт  Милена  Радославова  по  докладваните  от  мен  в 
предходно  заседание  преписки,  изпратени  от  Секретариата  на  A-
WEB във  връзка  с  изменения  на  Устава  на  организацията,  които 
предложения  за  изменение  докладвам  от  м.  август  м.г.  от 
проведеното Трето заседание на Общото събрание. 

Във връзка с това, както и аз докладвах, такова е становището 
на  юрисконсулт  Милена  Радославова,  няма  нови  предложения  за 
изменение на Устава, освен тези, които сме обсъждали и няма нищо 
по-различно от това, което сме обсъждали до момента във връзка с 
предложението за промяна на статута на организацията:  от такава 
между органи за управление на избори в междуправителствена. 

Моето предложение е да потвърдим нашето становище, което 
сме изразили с писмо с  изх.  № ЦИК-00-70-50 от 26 март 2018 г. 
Качено е в тази папка A-WEB, която виждате, и на български, и на 
английски. Да потвърдим това наше становище отново с писмо до 
Секретариата на асоциацията.

Също  така  ви  предлагам  това  становище  да  бъде 
предоставено на представителите на ЦИК, които ще бъдат в Южна 
Корея през м. юни за наблюдение на избори и за обучение, просто за 
всеки случай да го имат в себе си и да го потвърждават при нужда, 
ако случайно бъде проведено някакво заседание на тази специална 
комисия и междувременно България е определена за член на тази 
комисия, тъй като продължава да е неясно в коя от трите комисии 
членове  на  изпълнителния  съвет  от  континент  Европа  ще  бъде 
определена. Но просто за всеки случай тези наши представители да 
имат това становище и при нужда, ако участват в някакъв форум, да 
го потвърдят. 

Това е моето предложение. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  чухте  доклада  и 

предложението на колегата  Матева.  Подлагам го  на гласуване,  не 
виждам да имате коментари. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– няма.  

Предложението се приема. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Следващ 

докладчик е госпожа Цанева – заповядайте. 
ТАНЯ  ЦАНЕВА:  Колеги,  с  вх.  №  ПВР-06-22  от  21  май 

2018 г.  ви  докладвам  за  сведение  писмо  от  кмета  на  община 
Кочериново, с което ни информира и ни изпраща копие от приемо-
предавателни протоколи във връзка с унищожаване на документи от 
избори през 2011 г., както и унищожаване на неценни документи с 
изтекъл срок за съхранение. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря  за 
обстойния доклад, госпожо Цанева.  

Продължаваме със следващ докладчик – господин Христов. 
ЕМАНУИЛ  ХРИСТОВ:  Колеги,  аз  междувременно  в 

предходните точки докладвах това писмо, но искам да посоча само, 
че  до  Централната  избирателна  комисия  подобно  на  МРРБ  е 
изпратено това заявление за достъп до информация, като разликата 
между двете писма е само в третата точка. Първите две точки  са 
абсолютно  еднакви,  но  при  нас  третата  точка  е:  „Какви  са 
инициативите за подпомагане на упражняването на изборни права на 
европейски  граждани,  пребиваващи  в  България“,  докато  оттатък 
беше малко по-подробно. 

Аз  направих  моето  предложение  по  предната  точка  и  сега 
предлагам фактически да обединим отговора си към двете госпожи, 
макар  че  има  някаква,  макар  и  минимална  разлика.  Да  направим 
един общ отговор като цитираме разбира се и входящия номер на 
нашето писмо, ако решите, разбира се. 
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В моята папка аз съм подготвил един отговор с това, което 
предложих, но бихме могли да го доработим, така че да отговаря на 
двете писма, ако госпожа Ганчева е съгласна да ги обединим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Христов. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Уважаеми  колеги,  след  обсъждане  в  оперативен  порядък 
предлагам  да  гласуваме  анблок  две  предложения.  Първото 
предложение е от взетото вече протоколно решение за отговор по 
ЗДОИ да отпадне частта с попълнената анкета, във вашата преписка 
да бъде приложена, като във вашата преписка отговорим с писмо, че 
с оглед писмо с вх. № ЦИК-11-15 от 26.04.2018 г. ви информираме, 
че по т. 1 и по т. 2 от писмото отговаряме с писмо по постъпила 
преписка по ЗДОИ, препратена от Министерството на регионалното 
развитие  и  благоустройството,  а  по  т.  3  прилагаме  отговора  до 
Европейската комисия под формата на анкета.  Това е експертната 
група по електорални въпроси към ЕК „Правосъдие и потребители“. 

Уважаеми колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Емануил Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  
Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– няма.  

Предложението се приема. 
Това бяха вашите доклади, благодаря. 
Следващ докладчик е госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  в  електронната 

система за  образците  на  бюлетините за  втория тур на  изборите в 
община  Макреш  и  в  трите  кметства,  бюлетините  са  потвърдени. 
Тази сутрин последно в 10,35 ч. извършихме проверката,  за което 
сме получили от общинската избирателна комисия – Макреш с вх. 
№ ЧМИ-13-46 от 22 май 2018 г.,  и писмо с приложено сканирано 
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копие от утвърдената бюлетина. Готови са за отпечатване, така че 
всичко ще бъде наред. 

Вх. № ЦИК-09-90 от 22 май 2018  г. Това е докладна записка 
от  директора  на  Дирекция  „Администрация“  във  връзка  с 
подаденото предизвестие от колегата Стоян Русинов за прекратяване 
на трудовия му договор.  Във връзка с  това и по повод поставена 
задача  за  предприемане  на  необходимите  действия  госпожа 
Манолова  представя  проект  на  заповед  за  предаването  на 
заприходените стоково-материални ценности на господин Русинов 
на комисия, съставена от Красимира Манолова, Гергана Младенова 
и Николай Желязков от Дирекция „Администрация“ в периода от 
28 май до 1 юни 2018 г. 

Във връзка с това предвид обстоятелството, че предложената 
комисия  няма  да  може  да  изпълнява  функциите  по  длъжностна 
характеристика,  възложени  на  колегата,  се  предлага  ред  за 
предоставяне  на  канцеларски  материали,  като  заявяването  се 
извършва в писмена форма в петък или понеделник, а се оставят в 
деловодството в специална за целта папка. Отварянето на склада да 
се извършва само в присъствието на всички членове на комисията, а 
в  случай  на  неотложни  действия  председателят  да  възложи  на 
конкретно длъжностно лице от администрацията по своя преценка. 

Във  връзка  с  това  бих  предложила  преценката  да  бъде 
извършвана  от директора на Дирекция „Администрация“, за да не се 
пречи на работата и на членовете, и на администрацията. Този ред е 
удачен  и  мисля,  че  ще  се  справим  за  този  период  от  време. 
(Реплики.) Председателят  тогава  да  е  пенкилер  –  нямам  нищо 
против. 

Както ви казах, предаването да започне на 28 май 2018 г. и да 
завърши на 1 юни 2018 г., като за предадените стоково-материални 
ценности, документи и електронни носители от Стоян Русинов на 
посочената  комисия да  се  изготви  приемо-предавателен  протокол, 
който да се подпише от членовете на комисията и от него. Виждате, 
че  става  въпрос  за  тези  ценности,  документация,  индивидуални 
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картони  за  предоставени  на  членове  и  служители  от 
администрацията  на ЦИК такива стоково-материални ценности.  А 
информацията,  която  е  в  електронен  вид,  да  се  предостави  на 
технически носител. 

Във връзка с това предлагам да одобрим и проекта на заповед 
за комисията за предаването и приемането на описаните материали и 
документи. 

Докладвам  ви  и  проекта  на  заповед  за  прекратяване  на 
трудовото  правоотношение  –  този  проект  е  приложен  към 
докладната записка. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

Колеги,  както  виждам,  и  вашето  предложение  е  такова. 
Предлагам  проекта  на  заповед  днеска  само  за  сведение  и  за 
запознаване.  В  първите  две  части  с  предложението  за  ред  за 
предоставяне  на  канцеларски  материали  и  предаване  на  стоково-
материалните ценности да одобрим реда и проекта на заповед. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Със  замяна  в 
предложението  на  председателя  с  директора  на  дирекция,  което 
влиза и в неговата длъжностна характеристика. 

Уважаеми колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Румен  Цачев,  
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар  
Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
Моля, продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако се сещате, от срещата проведена 

с председател и представители от администрацията на КПКОНПИ, 
сме  получили  по  електронната  поща  копие  от  тяхно  становище, 
изпратено  до  председателя  на  Общинския  съвет  –  Бойчиновци. 
Виждате, че тяхното становище съвпада с нашето по отношение на 
общинските  избирателни  комисии.  Вх.  № ЦИК-00-501  от  18  май 
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2018 г. Тогава нашето разбира беше като получим становището, за 
което аз останах с впечатление, че ще е принципно по прилагането 
на закона в тази част, ние ще го публикуваме на нашата страница, 
включително и те. 

С оглед на срока,  в  който ни се  предостави и като се има 
предвид,  че  то  е  адресирано  по  конкретен  въпрос  до  конкретен 
общински съвет,  аз  не предлагам да  бъде публикувано на нашата 
страница. Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви за сведение вх. № ЦИК-02-27 от 21 май 2018 г. 
–  копие  от  заповед  на  председателя  на  Народното  събрание  за 
определяне  на  месечните  заплати  на  народните  представители, 
условно  казано  от  1  април  2018   г.  Ще  бъде  предоставено  в 
счетоводството  за  съобразяване  при  изчисляване  на 
възнагражденията. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-00-504 от 22 май 2018 г.  Това е 
писмо  от  Държавна  агенция  „Електронно  управление“.  Както 
виждате,  то  е  получено  само  по  електронната  поща,  на  хартиен 
носител  няма  да  бъде  представено.  То  е  адресирано  до  всички 
административни  органи,  конкретно  посочени  и  Централната 
избирателна  комисия,  за  предоставяне  на  информация  за 
състоянието  на  информационно-комуникационните  ресурси  на 
административните органи. 

Докладвам ви го за сведение. И аз за сведение се запознах. 
Предлагам  да  се  предостави  на  директора  на  Дирекция 
„Администрация“  и  администрацията  също  да  се  запознае. 
Предложение  по  повод  на  това  писмо  да  бъде  представено  на 
вниманието на Централната избирателна комисия, за да можем да 
преценим  дали  Централната  избирателна  комисия  следва  да 
извърши такъв  преглед  и  да  предостави  исканата  информация  на 
Държавната агенция „Електронно управление“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, подлагам на гласуване това предложение. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  
Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  за  сведение  ви  докладвам 

писма с вх. № ЧМИ-15-38 и индекси нататък. Това е още от 17-18 
май 2018 г. – информация от общинските избирателни комисии за 
упълномощени  членове  на  общинските  избирателни  комисии  за 
получаване на бюлетините за първия тур на частичните избори на 20 
май 2018 г. 

Докладвам  ви  за  сведение  вх.  № ЦИК-00-355-3  от  18  май 
2018 г. от „АПИС“ във връзка с онлайн обучение за прилагане на 
GDPR.  Дадени  са  адресите,  на  които  може  да  се  извърши 
регистрацията.  Предполагам,  че  и  администрацията  е  запозната  и 
заинтересовани и проявили интерес ще могат да се включат. 

Докладвам ви вх.  № ЦИК-00-498 от 17 май 2018 г.  Това е 
резолюция на главния секретар на Инспекцията по труда: в срок до 
28 май 2018 г. да бъде извършена проверка за спазване на трудовото 
законодателство в  Централната избирателна комисия. Посочени са 
длъжностните лица от Агенцията, които да извършат тази проверка. 

Доколкото  успях  да  разбера,  предоставени  са  исканите 
документи  на  съответните  лица,  но  все  още  няма  резултати  от 
извършената проверка. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Моля, 
продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 
втория тур на изборите на 27 май 2018 г., получили сме заявки от 
общините, с изключение на Добричка – ЧМИ-06-24 със съответните 
индекси от 21 и 22 май 2018 г.  Заявките  са  с  копие до нас и до 
печатницата за отпечатване на необходимия брой бюлетини. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Само  да 
информирам  комисията,  че  току-що  дойде  за  разпределение  и 
заявката за Добричка,  която след малко ще бъде публикувана във 
вътрешната мрежа. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  връзка  с  това  ви 
докладвам за последващо одобрение ЧМИ-15-39 от 18 май 2018 г. То 
е публикувано във вътрешната мрежа извън папките за заседание за 
днешна дата. То е изпратено до общинските избирателни комисии с 
копие до кметовете там, където имаше избори на 20 май 2018 г., във 
връзка с избирателната активност и представянето на протоколите в 
понеделник, след 9,30 ч.,  за да няма недоразумения. Включително 
съдържа информация и за евентуален втори тур, така че сега няма да 
се наложи да изпращаме писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  
Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  
Цанева, Цветозар Томов), против – няма.  

Предложението се приема. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  във  вътрешната  мрежа  ще 

бъде  публикувано  и  проектописмото  във  връзка  със  сградата. 
Надявам се до работното заседание това да бъде готово. То е във 
връзка  и  с  последното  писмо,  което  получихме  от  МВР,  с 
изисквания относно сградата, в която ще се помещава Централната 
избирателна комисия. 

Във  връзка  с  № ЦИК-09-89  от  22  май  2018  г.  –  докладна 
записка  от  госпожа  Манолова  –  директор  на  дирекция,  с 
предложение за сключване на граждански договори със служители 
от  администрацията  на  Народното  събрание  и  за  граждански 
договори за стенографски услуги. Само за сведение ви докладвам, за 
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да може д работен порядък група „Общи въпроси“ да се запознае по-
подробно. 

Докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-91 от 22 май 
2018 г. Тъй като последно с това се запознавах, докъдето успях ще 
ви го докладвам. Свързано е с Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата 
на личните данни. Както знаем, пряко се прилага, считано от 25 май 
2018 г., но и знаем, че мерките за прилагане на Регламента, както и 
за  възприемане  в  националното  законодателство  на  Директивата, 
свързана  със  защитата  на  личните  данни  и  обмена  на  данни  в 
определени специфични случаи, се изготви законопроект, с който се 
запознахме и дадохме становище. 

В  Дирекция  „Администрация“  е  извършен  преглед  на 
водените  регистри  и  съхраняваните  документи,  съдържащи лични 
данни.  Изготвена  е  информация  към  18  май  2018  г.  от  звената 
„Правно обслужване“, „Финансово-счетоводна и стопанска дейност“ 
и „Административно обслужване“, но аз виждам, че има включена 
информация и от старши експерт „Регистри“ от 18 май 2018 г. за 
водените регистри в Централната избирателна комисия. 

Уведомяват  ни  колегите  от  администрацията,  че  в 
изпълнение на Наредба № 1 за минималните нива на технически и 
организационни  мерки  –  наредбата  по  прилагането  на  Закона  за 
защита  на  личните  данни,  членове  и  служители  са  попълвали 
декларация.  Съгласно  чл.  11  от  наредбата  за  определяне  на 
адекватното  ниво  на  техническите  и  организационни  мерки 
администраторът  извършва  оценка  на  въздействието  върху 
обработваните лични данни и във връзка с това оценката следва да 
се извършва периодично на всеки две години или при промяна на 
характера на обработваните лични данни. 

Аз  мисля,  че  това  е  наша  инструкция  от  2014  г.  по 
прилагането на наредбата по чл. 23 от Закона за защита на личните 
данни.  Централната  избирателна  комисия  в  изпълнение  на  тази 
инструкция е следвало да разработи политика за защита на личните 
данни, ръководство по защита и стандартни операционни процедури 
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в  ЦИК  и  да  организира  и  предприеме  мерки,  съобразени  със 
съвременните  технологии,  постижения  и  рисковете  свързани  със 
защитата на личните данни. 

Разбира се, при нас тези изисквания се прилагат. Спазва се 
строг ред по отношение на достъп до лични данни, като се прилага 
принципът  „Необходимост  да  знае“.  Достъп  до  тези  лични данни 
имат оторизирани членове и служители от администрацията. 

Уважаеми колеги, във връзка с Регламента и това, което ние 
на  15  май  2018  г.  вече  гласувахме  по  предложение  на  колегата 
Нейкова  –  да  определим  длъжностно  лице  от  Централната 
избирателна  комисия,  което  да  отговаря  за  защитата  на  личните 
данни. Това лице ще бъде и контактното с Комисията за защита на 
личните данни,  която комисия ще има надзорни функции.  Това е 
юрисконсулт Милена Радославова. Виждате в изготвения проект на 
писмо до председателя на Комисията за защита на личните данни, че 
са посочени и съответни координати на Милена Радославова. Данни 
и информация за длъжностното лице по защитата на личните данни 
ще  бъдат  публикувани  и  на  интернет  страницата  на  Централната 
избирателна комисия. (Реплики.) 

Предлага  се  инструкцията,  която  Централната  избирателна 
комисия е приела и спазва, да се направи активно на страницата – 
при кликване да се появява и текстът й. Освен това ще се публикува 
и  информация  за  регистрите,  които  се  водят  в  Централната 
избирателна комисия, и както ви казах и за длъжностното лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми колеги, с корекцията по т. 3 от регистъра, обсъдена 

в  оперативен  порядък,  ще  подложа  на  гласуване  публикуване  на 
информацията,  включително  лицето  от  експертната  група,  което 
основно  отговаря  за  защита  на  личните  данни.  И  разбира  се, 
изпращане  на  информация  до  Комисията  за  защита  на  личните 
данни. 
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Колеги, който е съгласен с направеното предложение, моля 
да гласува. 

Гласували  16  членове  на  ЦИК:  за  –  14  (Бойчо  Арнаудов,  
Емануил  Христов,  Ерхан Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мартин Райков, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна  
Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2 
(Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова).  

Предложението се приема. 
 
Уважаеми колеги, връщаме на доклад преписката на госпожа 

Ганчева за допълнение. 
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, извинявайте, че се връщам 

отново на доклад с писмото до всички кметове на общини, което 
гласувахме  по  повод  заявлението  за  достъп  до  обществена 
информация. 

Предложих,  но  може  би  поради  технически  пропуск  в 
писмото да бъде допълнено изречение, че това писмо няма да бъде 
изпратено  на  хартиен  носител с  оглед  тенденцията  за  електронна 
размяна на документи. И ще се спести ресурс, тъй като става въпрос 
за 265 общини. 

Предлагам ви с това да бъде допълнено писмото. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване това предложение. 
Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  15  членове на ЦИК:  за – 14 (Емануил Христов,  

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  
Румен Цачев, Севинч Солакова, Таня Цанева),  против – 1 (Румяна 
Стоева-Сидерова).  

Предложението се приема. 
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Уважаеми  колеги,  преминаваме  към  последните  доклади, 
които са мои. 

6. Разни. 
Във вътрешната мрежа извън папки на отделните колеги са 

публикувани  протокол  от  17  май  2018  г.  от  работната  среща  на 
членове  на  ЦИК  с  експерти  от  Държавна  агенция  „Архиви“. 
Протокол  от  14  май  2018   г.  за  проведена  работна  среща  на 
Централната  избирателна  комисия  с  експерти  от  Комисията  за 
защита на личните данни. И протокол от среща от 15 май 2018 г. с 
Държавна агенция „Електронно управление“. Тези преписки, колеги, 
са за сведение. 

На  второ  място,  уважаеми  колеги,  във  вътрешната  мрежа, 
предполагам в моя папка, е публикувано писмо от фирма „Воатц“. 
Ако  си  спомняте,  колеги,  ние  гласувахме  да  се  проведе  среща  с 
фирма „Воатц“ следващия вторник след заседанието. С това писмо 
техните  представители  ни  информират,  че  ще  бъдат  в  обективна 
невъзможност  за  тази  среща  във  вторник,  защото  ще  пътуват  за 
конференцията в Португалия. И молят, ако е възможно, да проведат 
срещата с Централната избирателна комисия сутринта в понеделник. 

С оглед на това, колеги, аз бих ви предложила срещата да е от 
10,30  ч.  в  понеделник,  28  май  2018  г.  (Коментари  и  уточнения 
извън микрофона.)

Колеги, ще определя господин Томов да отчита резултата. 
Колеги,  предложението,  което  направих,  е  с  оглед  и 

обективната  невъзможност  на  фирмата.  Срещата  да  се  проведе  в 
понеделник, 28 май 2018 г., в 10,30 ч. 

Колеги, който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 10 (Емануил Христов,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  
Севинч  Солакова,  Таня  Цанева,  Цветозар  Томов),  против  –  4 
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(Румяна  Стоева-Сидерова,  Йорданка  Ганчева,  Катя  Иванова,  
Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
Заповядайте за отрицателен вот. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Считам,  че  току-що  гласуваната 

среща с тази фирма би била полезна и най-вероятно ще бъде полезна 
за Централната избирателна комисия с оглед темата и предмета на 
срещата.  Но  считам,  че  такава  среща  беше  редно  да  се  проведе, 
когато  Централната  избирателна  комисия  е  в  по-пълен  състав  с 
оглед  предстоящата  командировка  и  на  членове  на  ЦИК  на 
предстоящата конференция в Лисабон. Още повече и председателят, 
и заместник-председателят са в нашата делегация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Колеги,  следващият  въпрос  е:  следващата  седмица,  както 

госпожа Ганчева току-що отбеляза,  и  аз,  и  госпожа  Мусорлиева, 
както и други членове на Централната избирателна комисия,  като 
госпожа Цанева, сме в служебна командировка и във връзка с това 
следва  да  се  определи  лице,  което  да  изпълнява  функциите  на 
председателстващ Централната избирателна комисия за времето на 
командировката. 

Колеги,  след  като  обсъдихме  в  оперативен  порядък, 
предлагам това  да  бъде  госпожа Ганчева и алтернативно госпожа 
Матева. (Реплики.) 

Извинявайте, колеги. Моля да уточните. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  В  оперативен  порядък,  госпожо 

председател, обсъждахме, че аз имам лична молба предвид, че имам 
болен човек в семейството. Предлагам госпожа Матева. Алтернатива 
не знам какво значи, но предлагам госпожа Матева, ако не възразява. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря. 
Добре, че ми припомнихте. 

Предлагам това да бъде госпожа Матева. (Реплики.) 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението за 

госпожа Матева. 
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Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували  14  членове на ЦИК:  за – 14 (Емануил Христов,  

Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  
Катя Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  
Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– няма.  

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, с това ще закрия днешното заседание. 
Свиквам следващото заседание  следващия вторник,  29  май 

2018 г., от 10,30 ч. Колеги, нека да имаме предвид, че е възможно да 
свикаме заседание в петък. Също така бих искала да ви информирам, 
че следобед в 14,00 ч. ще направим  работна среща по въпросите, 
свързани  с  домакина,  със  сградата  на  Централната  избирателна 
комисия,  допълнителните  отпуски  и  гражданските  договори  с 
Народното събрание. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,15 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева  
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