ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 640
На 31 май 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Докладва: Емануил Христов
1.а. Отчет на „Информационно обслужване“ АД за ЧМИ.
Докладва: Емануил Христов
2. Доклад относно искане за предоставяне на достъп до
обществена информация.
Докладва: Румяна Сидерова
2.а. Доклад, свързан с Държавната агенция „Електронно
управление“.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Доклад относно писмо на Обществения съвет към ЦИК.
Докладва: Цветозар Томов
4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
4.а. Доклад относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
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Докладват: Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева
5. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Севинч
Солакова,
Владимир
Пенев,
Камелия
Нейкова, Росица Матева
6. Разни.
Докладва: Росица Матева
ПРИСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова и
Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева-Робинсън, Мария
Мусорлиева, Георги Баханов, Катя Иванова, Мария Бойкинова и
Таня Цанева.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от
госпожа Росица Матева – член на комисията.
*

*

*

ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, здравейте! В
залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум и можем да започнем днешното заседание.
Предложения дневен ред, който виждате във вътрешната
мрежа, е следният: т. 1. Предложение до президента за насрочване
на частични избори – докладчик колегата Христов; т. 2. Доклад
относно искане за предоставяне на достъп до обществена
информация – докладчик колегата Сидерова; т. 3. Доклад относно
писмо на Обществения съвет към ЦИК с докладчик колегата Томов;
т. 4. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения на
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ОИК – докладчик колегата Чаушев; т. 5. Доклади по писма със
заявени до момента докладчици колегата Ганчева и колегата
Солакова; и т. 6. Разни, където съм се заявила аз.
Колеги, има ли предложения за изменение и допълнение в
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, колега Пенев.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Да ме включите в точката за доклади
по писма.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да включите доклади, свързани със
съвместния проект с Държавната агенция „Електронно управление“
във връзка с проекта за електронно гласуване.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ганчева, това ще бъде
нова т. 2.а.
Колега Грозева, заповядайте.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Моля да бъде включена точка за
отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Точка ще бъде 4.а. Доклад
относно искания за отваряне на запечатани помещения.
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Ще помоля като допълнителна точка
да бъде включен отчет за изпълнение на задълженията по Договор
№ 2 от 23 февруари 2016 г. Това е във връзка с „Информационно
обслужване“ АД относно частичните местни избори и отчитането на
изборните резултати.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, колега Христов, и
предлагам да бъде т. 1.а.
Колеги, има ли други искания за допълнение на дневния ред?
– Няма.
Предлагам ви да гласуваме така предложения дневен ред.
Режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова,
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Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Колеги, дневният ред е приет.
Преди да преминем към разглеждането на точка първа от
дневния ред, искам да ви кажа, че от днешното заседание отсъстват
по уважителни причини колегите Алексиева, Мусорлиева, Баханов,
Бойкинова, Цанева и Иванова.
Давам думата на колегата Христов по точка първа от дневния
ред:
1. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Благодаря ви.
Колеги, на миналото заседание ви казах, че има протокол в
сайта на Общинска избирателна комисия – Главиница, област
Силистра, с което те бяха приели решение да уведомят Централната
избирателна комисия и да направят предложение до президента за
частични избори, тъй като кметът на с. Суходол в община Главиница
беше починал и с предходното си решение не бяха изпратили
съответните документи.
Това писмо се получи и във връзка с това е подготвен
проектът за решение с предложение до президента на Република
България, като са цитирани писмата от Общинска избирателна
комисия – Главиница, и приложените документи. Съответно и
препис-извлечение от акта за смърт, както и решенията на Общинска
избирателна комисия – Главиница, за прекратяване пълномощията
на кмета и за уведомяване на Централната избирателна комисия, за
да направи предложение пред Президента на Република България.
От направената справка в Таблица „Население“ на ГД
„ГРАО“, към 15 март 2018 г. жителите на гр. Суходол с постоянно
местожителство са 1019, което предполага, че няма как да паднат
под 350, така че те отговарят на изискванията по ЗАТУРБ – чл. 18, т.

5
1. Поради това предлагам Централната избирателна комисия да
вземе решение да предложи на Президента да насрочи частичен
избор за кмет на кметство Суходол, община Главиница, област
Силистра.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, виждате проекта за
решение. Има ли предложения или изказвания?
Колеги, ако няма, режим на гласуване предложението на
колегата Христов.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, това е Решение № 5055-МИ.
Колеги, предлагам ви да гласуваме и писмото до Президента
на Републиката, което се намира във вътрешната мрежа в папката на
колегата Христов.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Писмото е прието и ще замине заедно с Решение № 5055-МИ.
Преминаваме към разглеждането на:
1.а. Отчет на „Информационно обслужване“ АД за
проведените частични местни избори на 20 и 27 май 2018 г.
Заповядайте, колега Христов.
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ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, с вх. № ЧМИ-00-20 от 31
май 2018 г. – днес е донесено на ръка, сме получили писмо от
„Информационно обслужване“ АД, който е преброител, съгласно
Договор № 2 от 23 февруари 2016 г. на всички частични избори в
страната, които се провеждат. И във връзка с това, тъй като мина и
първият, и вторият тур, те ни изпращат приемо-предавателни
протоколи в три екземпляра всеки един, заедно с диск, на който са
качени всички протоколи и който желае, може да го отвори – те са
еднотипни.
В писмото пише къде са били произведени частичните
избори на първи тур, съответно на 27 май 2018 г. на втория тур в кои
населени места е произведен изборът и че всички задължения по
договора са изпълнени. Ние се убедихме в това на предното
заседание, когато обявихме резултатите. Качени са резултатите и
сканирани протоколи, отчетени са изборите, така че предлагам да
упълномощим
изпълняващия
длъжността
председател
на
Централната избирателна комисия и секретарят да подпишат
протоколите и да изпратят съответно двата екземпляра, които се
полагат на „Информационно обслужване“ АД.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, становища по предложението на колегата Христов? –
Не виждам.
Режим на гласуване на предложението.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния
ред:
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2. Доклад относно искане за предоставяне на достъп до
обществена информация.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, с две писма с вх.
№ ЦИК-07-10-17 от 30 май 2018 г., и № ЦИК-07-10-18 от 30 май
2018 г. са пристигнали съответно от нашето Представителство към
Европейския парламент и от Европейската комисия искания за
достъп до писмо на Централната избирателна комисия, изпратено до
Главна дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската
комисия (цитиран е входящият му номер) по Регламент 1049 от 2001
г. за достъп до обществена информация.
Става дума за нашето писмо – отговор, с което по докладна
на колегата Ганчева и колегата Андреев бяха подготвени отговори
на въпроси, които в тяхната пълнота са свързани с тази част от
Изборния кодекс, която касае предизборната кампания, медийните
услуги, що е доставчик на медийни услуги и всички останали
въпроси, свързани с провеждане на кампанията в медиите.
Аз ви предлагам, тъй като по Регламента, когато се иска
такъв достъп държавата или институцията, която е дала отговора,
има право да изрази съгласие или несъгласие, но ние нямаме
никакви основания, които са изброени в чл. 4 от Регламента, да не
даваме съгласие. Освен това и съдържанието е такова, че няма и
какво да се заличава в писмото в смисъл на лични данни и друга
такава информация.
Предлагам ви да дадем съгласие. Срокът за отговора е 6 юни,
но ние можем днес да отговорим. Няма защо да бавим отговора.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, някакви становища, мнения? – Заповядайте, колега
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз подкрепям колегата Сидерова да
дадем достъп, тъй като това писмо, което изпратихме като отговор
на въпросите, беше обсъждано и на работното заседание на Работна
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група „Изборни въпроси“ в Брюксел. То беше включено и в доклада,
който ни беше предоставен.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, други становища? – Не виждам.
Режим на гласуване предложението на колегата Сидерова.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към разглеждането на:
2.а. Доклад свързан с писмо от Държавната агенция
„Електронно управление“.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, току-що на мой доклад
беше разпределено писмо с вх. № ЦИК-00-512 от 30 май 2018 г. от
госпожа Силвия Митева, като приложено ни е изпратено писмо във
връзка с изпълнение на проект „Изграждане и внедряване на
пилотна система за дистанционно електронно гласуване“, което ще
получим и на хартиен носител. Приложено е писмото с изразени
становища. Включително има приложения. Приложили са и
становища на компетентни дирекции в ДАЕУ, като ни информират,
че подкрепят становището на Централната избирателна комисия за
обсъждане от Народното събрание на Република България на
възможността за отлагане във времето на дистанционното
електронно гласуване, съобразено с предвидените в ЗИД на ЗЕС, а
също така считат, че работата на изпълнителя Фондация „Право и
интернет“ може да бъде приета със забележки, след като
техническото задание бъде попълнено и публикувано за обществено
обсъждане. Предвид това ни моли за становище относно приемането
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на работата на изпълнителя, както и за провеждане на обществено
обсъждане на техническото задание, изготвено от Фондация „Право
и интернет“ в периода юни-юли 2018 г. Приложени са и становища.
Предлагам го за сведение и запознаване и за обсъждане в
оперативен порядък с оглед и преписката, която ни докладва
колегата Андреев. И моля за преразпределение с оглед служебната
командировка.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, в момента е за сведение и запознаване. Ще преценим
кога ще направим обсъждане на това предложение.
Преминаваме към следващата точка:
3. Доклад относно писмо на Обществения съвет към ЦИК.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
По повод писмото, което докладвах за сведение във вторник –
мисля, че се обединихме около това днес да утвърдим и евентуално
да коригираме исканията на Обществения съвет към нас. Ще
припомня, че исканията бяха две. Едното е за публикуване на
поредица материали, които практически отразяват цялата дейност на
Обществения съвет от 2016 г. досега.
Аз прегледах тези материали. Дотогава не ги бях виждал още.
Повечето от тях всъщност познаваме. Те са внасяни за обсъждане в
Централната избирателна комисия.
Подкрепям предложението на Обществения съвет и
предлагам да се качат тези материали на интернет страницата на
ЦИК в прозореца на Обществения съвет. Това е едното
предложение, което правя.
Другото искане на Обществения съвет беше за поредната
регулярна работна среща с членовете на Централната избирателна
комисия. Те предлагат периода между 11 и 15 юни 2018 г. Това са
всъщност дни от понеделник до петък, може би с оглед на
традиционното време, когато провеждаме работни заседания. Правя

10
предложението да направим работно заседание с Обществения съвет
на 11 или на 13 юни 2018 г. в зависимост от това коя от двете дати
ще бъде по-удобна за повечето членове на комисията.
Това е което исках да предложа.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, колега Томов.
Колеги, становища? (Коментари и уточнения извън
микрофона.)
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, обсъждахме това, че
материалите са много и не всички членове на Централната
избирателна комисия са успели да се запознаят с тях.
Коригирам предложението си и предлагам да отложим с още
една седмица вземането на решение по този въпрос, за да има време
за всички колеги, включително и тези, които в момента са
възпрепятствани да бъдат на заседанието, за да се запознаят.
Предлагам отлагане за другия четвъртък – 7 юни 2018 г. При
всички положения е важно да вземем решение за евентуалната
среща с Обществения съвет, за която повтарям предложението.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Аз мисля, че така или иначе, след като отлагаме това за
другия четвъртък, решението кога да бъде проведена срещата като
дата е добре да го вземем другата седмица, когато и председателят
на ЦИК ще бъде тук.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, можем да отложим и това
решение.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря ви, колега Томов.
С това изчерпахме тази точка.
Преминаваме към т. 4. Доклади относно искания за
изплащане на възнаграждения на ОИК. Заповядайте, колега
Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Моля да отложим точката за покъсно, тъй като в счетоводството в момента са ангажирани и не мога
да получа от тях справката.
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ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.

Колега Грозева, дали сте готова с доклада по следващата
точка? – Да. Заповядайте.
4.а. Доклад относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, в моята папка от
днешна дата е качен проект за решение относно искане за отваряне
на запечатано помещение в община Мизия, област Враца, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и
вицепрезидент на републиката, произведени на 6 и 13 ноември 2016
г., както и от националния референдум на 6 ноември 2016 г.
Постъпило е писмо по електронната поща на Централната
избирателна комисия с вх. № ПВР-14-3 от 31.05.2018 г. Подписано е
от кмета на община Мизия д-р Крушовенски. Искането за отваряне е
във връзка с предстоящ ремонт и ремонтни дейности в
помещението, в което се съхраняват гореизброените книжа. Същите
ще бъдат преместени в друго помещение, определено със заповед на
кмета на община Мизия.
Предлагам ви да разрешим отварянето на запечатаното
помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени
на 6 и 13 ноември 2016 г. и от националния референдум на 6
ноември 2016 г., във връзка с извършване на ремонтните дейности в
помещението при спазване на наше Решение № 4387-НС от 2 март
2017 г.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, някакви становища по предложения проект? – Не
виждам.
Колеги, режим на гласуване на предложението на колегата
Грозева.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова),
против – няма.
Колега Грозева, това Решение е с № 5056-ПВР/НР.
Преминаваме към разглеждането на точка пета от дневния
ред:
5. Доклади по писма.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще ви докладвам като
входящи номера писма, които постъпват в резултат на отговорите,
които изпратихме във връзка с разглежданите от нас заявления за
достъп до обществена информация от заявителките Десислава
Христова и Звезда Ванкова на мой доклад и на доклад на колегата
Христов. Знаете и припомням, че препратихме до общините за
действия по компетентност в частта по т. 1 от тяхното заявление.
Общините взимат решение за предоставяне на достъп, като
ни информират за това: с вх. № МИ-06-299-14 от 30 май 2018 г.
община Велинград е предоставила с копие до нас отговор на
заявителките; с вх. № МИ-06-299-8 от 29 май 2018 г. от община
Вълчедръм; с вх. № МИ-06-299-9 от 29 май 2018 г. от община
Земен е предоставен отговор; с вх. № МИ-06-299-12 от 30 май 2018
г. кметът на община Нови пазар е предоставил отговор; с вх. № МИ06-299-13 от 30 май 2018 г. кметът на община Котел предоставя
отговор; с вх. № МИ-06-299-11 от 30 май 2018 г. сме получили
отговора на община Гърмен; с вх. № МИ-06-299-4 от 29 май 2018 г.
от община Бяла; с вх. № МИ-06-299-5 от 29 май 2018 г. от община
Трън; с вх. № МИ-06-299-6 от 29 май 2018 г. община Мъглиж е
предоставила отговор на заявителките и с вх. № ЦИК-06-299-7 от 29
май 2018 г. община Съединение е предоставила отговор.
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Сега виждам, че е постъпило и искане за разрешаване на
достъп до запечатано помещение във връзка с писмо с вх. № МИ-06297 от 22 май 2018 г. от кмета на община Симеоновград.
Като, колеги, припомням, че в предходно заседание
докладвах писмо, получено от секретаря на община Перущица с вх.
№ МИ-06-299 от 23 май 2018 г. във връзка с въпроси за указания по
препратените от нас заявления за достъп до обществена
информация. Съответно аз вчера разговарях с госпожа Кушева,
която ни моли за указания дали ще излезем с нарочно решение във
връзка с това, че избирателните списъци се намират в помещения,
чийто достъп става само с разрешение на Централната избирателна
комисия по повод отговора до заявителките или ще вземем общо
решение за всички общини.
И поставя по т. 2 и по т. 3 въпроси във връзка с това, че част
от материалите за местните избори, приключили през 2007 г. и 2011
г., са унищожени с акт за унищожаване от Агенцията за държавен
архив и че за проведените до 2018 г. местни и европейски избори
районните общински избирателни комисии представят образци на
протоколите, които имат регистриран брой избиратели по Част ІІ,
като данните от протоколите се обработват автоматизирано и
трябва някъде да е съхранена тази информация. Това е по-скоро като
препоръка, че това би облекчило търсенето, сочи госпожа Кушева.
Същото писмо е постъпило и с вх. № МИ-06-299-10 от 30 май
2018 г. Доколкото разбрах, госпожа Кушева е разговаряла и с
колегата Ивков по повод подаденото от нея писмо. Интересувала се
е дали е получено и затова е входирано и втори път. Аз вчера
разговарях с нея.
По повод това писмо и пристигащите писма, до този момент
само от община Перущица и току-що видях, че от община
Симеоновград има искане за отваряне на помещение, което е
уточнено с конкретните помещения. Възложих на госпожа Манолова
за становище и предприемане на необходимите действия.
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Юрисконсулт Милена Радославова по писмото на госпожа
Кушева предлага два варианта: или нарочно решение за конкретното
искане на община Перущица – само че с условие да се уточнят
помещенията; и би могло, ако има повече такива искания, комисията
да прецени възможността за едно общо решение.
Колеги, моето предложение като докладчик с оглед
постъпилите искания и постъпилото писмо от община Перущица и
община Симеоновград е да излезем с нарочни решения към този
момент с оглед на това, че са от две общини. Като за община
Перущица се уточни искането в частта за кои конкретни помещения
става дума. А ако в бъдеще постъпят повече искания, тогава
Централната избирателна комисия да прецени възможността за едно
общо нарочно решение. Но към момента аз като докладчик
предлагам нарочни решения. И ако приемем такова решение, ще ви
помоля в оперативен порядък да се свържа с госпожа Кушева от
община Перущица да си конкретизират искането за помещението.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз подкрепям докладчиците – трябва
да е с нарочно решение. Но мисля, че и за в бъдеще там където има
искане, трябва да е с отделно решение, тъй като ситуациите за
съхранение на книжата в различните общини са най-различни и не
може да има принципно решение. Някъде са събрани от различни
видове избори, някъде са само от местните избори и затова
подкрепям докладчика.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Аз също подкрепям вашите предложения и смятам, че трябва
да има нарочни решения, тъй като в решенията ние описваме за кои
помещения точно става дума и какви книжа се съхраняват в тях.
Други становища по предложението? – Заповядайте, колега
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз нямам нищо против, но трябва да
ви кажа, че с оглед на телефонните разговори, които имаме, Кресна
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бяха първи, Исперих, Кубрат и още една община разбирам, че те от
общините се свързват помежду си и си поставят въпросите, тъй като
ние явно в писмото сме посочили Закона за достъп до обществена
информация. Те са притеснени, че няма да могат да спазят срока.
По телефона съм обяснила, че позоваването е формално. Не
може да се приеме, че това е информация по реда на Закона за
достъп до обществена информация и става въпрос за информация,
която при тях се съхранява по документи, съставени и от други
органи по повод избори и предоставени им само за съхранение. Във
връзка с това считам, че няма проблем със срока.
Но в общи линии с оглед на това, че сме изпратили писма до
кметовете на общини, може би е добре да помислим и да излезем с
едно писмо по електронната поща в един екземпляр, че трябва да
поискат разрешение в случаите когато тези документи се съхраняват
в помещения, до които достъпът се осъществява въз основа на
нарочно решение на ЦИК.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
По същество това е второ допълнително предложение, така че
ако няма други предложения, ще ги подложа на гласуване по реда на
постъпване. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като общините, които са дали
отговор, очевидно нямат нужда от специално разрешение,
предоставят информацията, която предоставяме на заявителките. Аз
и предходния път – вие колеги не възразихте, докладвах два подобни
отговора и не приехме решение, но мисля, че трябва да възложим на
експерта в „Регистри“ да обобщава тази информация и всичко да се
съхранява, защото за в бъдеще отново може да се наложи да
ползваме тази информация.
И другото писмо, което не докладвах, колеги – то е с вх. №
МИ-06-299-3 от 29 май 2018 г., е от община Созопол. Предоставя се
информация по заявлението, но не е видно дали е изпратено на
заявителките. Аз вчера се опитах да се свържа, но никой не
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отговори. Затова предлагам да препратим на заявителките с писмо
информацията на община Созопол. И да гласуваме всичко анблок.
Не възразявам като докладчик по направеното предложение
от госпожа Солакова.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, други ? – Заповядайте,
колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, в моята папка от 22 май 2018
г. има един файл на ексел, който аз бях подготвил и в който има
специално за местните избори през 2015 г. информация. Файлът е
13094. Там са общини за местните избори през 2015 г. – колко
чуждестранни граждани и в кои общини са гласували. Така че от тук
можем да видим поне откъде да очакваме информация. (Реплики.)
Мисълта ми е, че специално за 2015 г. имаме информация,
защото се оказва, че повече от две трети от общините нямат такива
списъци Част ІІ и ще ровят напразно. Това е само за 2015 г. За
другите няма, но става въпрос, че от тази информация можем да
разберем къде и колко души са регистрирани. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, не виждам възражения
да подложа анблок на гласуване предложението на колегата Ганчева
и на госпожа Солакова, подкрепено и от колегите Сидерова и
Христов, а именно: да се вземат нарочни решения по всяко искане за
отваряне на запечатано помещение за предоставяне на исканата
информация; да се изпрати писмо до всички общини да искат
разрешение от ЦИК, когато тази информация се съхранява в
запечатани помещения; да се обобщават получените данни в
„Регистъра“ от служителя Кирил Пенев на база информацията от
2015 г., която се намира в папка на колегата Христов от 22 май 2018
г. и той ще му я предостави; и да се препрати писмото от община
Созопол на заявителите.
Колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения.
Режим на гласуване.
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Иванка
Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).
Предложенията са приети.
За отрицателен вот – заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не съм съгласен, че трябва за всяко
помещение да се иска разрешение, при положение че ние искаме от
хората да ни предоставят тази информация. В нашето искане
имплицитно се съдържа разрешението да влязат и да я получат. Ние
хем искаме от една страна, хем от друга страна сега те трябва да
пишат за разрешение за всяко отделно помещение. Би трябвало
според мен в такива случаи на уведомителен режим да ни кажат
просто кои помещения са отворени в изпълнение на нашето искане.
(Реплики.)
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Заповядайте, госпожо
Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: (Без микрофон.)
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ганчева, имате ли други
доклади? – Заповядайте, имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с предстоящото
участие на мен и на госпожа Стефанова в обучението, организирано
от А-УЕБ, тъй като пристигна програмата и материалите, и е
отбелязано, че участниците са свободни да носят материали, като
например бюлетини, изборни закони и други публикации, за да
споделят опита с участниците в програмата от страните, които
присъстват, ви моля с протоколно решение да приемем ние с
госпожа Стефанова да можем да споделим опита като брошури,
които са създадени по повод нашите разяснителни кампании, да
занесем Изборния кодекс на англоезична версия на флашки, да
предоставим бюлетини, ако имаме такива налични като образци –
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мисля, че имаме, и да споделим българския опит в рамките на
изразяваните от Централната избирателна комисия официални
становища и съгласно българското законодателство.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, някакви становища по предложението? – Не виждам.
Режим на гласуване на предложението на колегата Ганчева.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, днес е последният срок за
предоставяне на резюмета за предстоящата конференция на
АСЕЕЕО през м. септември във Вилнюс – Литва. Докладвам го за
сведение. Досега никой колега не се е заявил.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, ако някой до края на заседанието има желание, да се
заяви, тъй като би следвало да го гласуваме. Днес е последният срок
да изпратим такава информация. Ще ви моля да помислите.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № ЦИК-0781 от 29 май 2018 г., ведно с превод с вх. № ЦИК-07-81-1 от 31 май
2018 г. Това е преписка, подобна на тази, която през м. януари
получихме от Избирателната комисия на Индия. „Имам
удоволствието да ви съобщя, че Международният институт за
демокрация и управление на изборите в Индия провежда два курса
за обучение през м. август и през м. септември 2018 г.“
Докладвам го за сведение към момента.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Давам думата на колегата Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на предишното
заседание ви докладвах Докладна записка от 23 май 2018 г. във
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връзка с предложението за извършване на актуализация на
възнагражденията на членовете на Централната избирателна
комисия след получено копие от председателя на Народното
събрание. Заповедта е издадена, както виждам, след представена
справка от Националния статистически институт за размера на
средномесечните работни заплати в обществения сектор.
С оглед на предложението от администрацията, въз основа на
чл. 52 от Изборния кодекс, Решение на Министерския съвет от 1990
г. и 1994 г., Вътрешните правила на Централната избирателна
комисия – чл. 10, както и с оглед определените размери в заповедта
на председателя на Народното събрание, предлагам да одобрим
проекта на заповед, предоставен на Централната избирателна
комисия с конкретно посочени размери. Контролът по изпълнението
на тази заповед се предлага да се възложи на главния счетоводител.
Предлагам да одобрим. (Реплики.)
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам да отложим
обсъждането докато се публикуват материалите във вътрешната
мрежа и тогава да го върнем отново.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ЦИК-04-02-6 от 30 май 2018 г. от министъра на
вътрешните работи. Подписано е от заместник-министър. То е във
връзка с нашето искане за предоставяне на становища от тях по
повод търсенето на подходяща сграда за Централната избирателна
комисия. Виждате, че то е допълнение и надгражда предишното
писмо с вх. № ЦИК-04-2-5 от 17 май 2018 г. и изрично се посочва, че
при определяне на сграда или помещения за дейността на
Централната избирателна комисия и постъпило искане от страна на
ЦИК, органите на МВР ще извършат охранително обследване и ще
изготвят и съответните предписания.
Вчера изпратихме писмото до министър-председателя, с
копие до председателя на Народното събрание, така както се
уточнихме на заседанието във вторник. Това писмо се явява
допълнително и може би е добре да изпратим копие от него като
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допълнение към нашето писмо от вчера, за да може министърпредседателят да се запознае и с последното становище на МВР.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, предлагам писмото да бъде със съдържание: в
подкрепа на становището на ЦИК, че следва да има промяна в
нормативната уредба и изпращаме това писмо, което сме получили
от Министерството на вътрешните работи за сведение. С копие до
председателя на Народното събрание, за да бъде информиран.
Ако няма други предложения, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар
Томов), против – няма.
Предложението се приема.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви Докладна
записка с вх. № ЦИК-09-96 от 30 май 2018 г. – предложение от
директора на Дирекция „Администрация“ във връзка с
прекратяването на трудовия договор на Стоян Русинов. Госпожа
Манолова като директор на Дирекция „Администрация“ предлага с
оглед отчитането на изпълнението на задълженията от служителя в
периода, в който е заемал длъжността, да се обсъди възможността в
ЦИК за изплащане на награда на служителя за отлично изпълнение
на служебните задължения.
Виждате мотивираното предложение на директора на
Дирекция
„Администрация“,
независимо
че
Централната
избирателна комисия и без тази писмено представена мотивировка
споделя становището и прекрасните си впечатления от работата на
Стоян Русинов.
Предложението е да се обсъди награда в размер на две
месечни заплати. Госпожа Манолова не се позовава на правна
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норма. Такава не намерих и аз извън правилата за изплащане на
допълнително възнаграждение.
Предлагам да одобрим направеното предложение като
допълнително възнаграждение на Стоян Русинов за отличната
работа да получи две месечни заплати.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Само като допълнение: в миналото заседание обсъждахме
прекратяването на трудовото правоотношение и аз се запознах с
документите. Те са качени във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали. Ще ви моля да ги погледнете.
Предизвестието за прекратяване изтича утре, 1 юни 2018 г.,
петък, така че ви предлагам наред с предложението на колегата
Солакова, да вземем решение, че към края на утрешния ден би
следвало да бъдат оформени всички документи във връзка с
прекратяване на трудовото правоотношение, считано от 2 юни 2018
г., включително и трудовата му книжка, която да му бъде връчена.
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, в моята папка е качен проект на заповед, който е
различен от проекта на колегата Солакова. Заповедта следва да се
издаде с утрешна дата, считано от 2 юни е прекратено трудовото
правоотношение, тъй като то се прекратява с изтичане на
предизвестието утре.
Предлагам ви в този смисъл да вземем решение и да одобрим
установяване прекратяване на трудовото правоотношение, оформяне
на всички документи, включително трудовата книжка, връчването
им утре в края на работния ден и предложението на колегата
Солакова за изплащането на допълнително възнаграждение в размер
на две работни заплати.
Ако няма други предложения, а виждам, че няма, моля ви
режим на гласуване на така направените предложения от мен и от
колегата Солакова.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
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Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Предложението е прието.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам вх.
№ ЦИК-02-28 от 30 май 2018 г. от главния счетоводител на
Народното събрание с приложени счетоводни документи за
разходите за сметка на ЦИК за топлоенергия, електроенергия, вода и
обслужване от служебен офис. Приложенията са към писмото.
Докладвам ви го за сведение. Ще се предостави на
счетоводството с оглед и на протоколното ни решение да се
изплащат разходите по представените документи след извършване
на проверка и при необходимост взимане на решение на
Централната избирателна комисия.
Докладвам ви вх. № ЦИК-09-74-1 от 29 май 2018 г.
Докладната записка е от госпожа Манолова за допълнение на
Докладна записка с вх. № ЦИК-09-74 от 3 май 2018 г. Докладвала
съм го на 3 май т.г. на заседание. Това е относно прекратеното
споразумение с Народното събрание, но продължаване на
изпълнението на задължението на ЦИК по изплащането на
разходите за издръжка, с изключение на режийните по самото
споразумение.
В докладната записка тогава не е бил включен въпросът със
столовото хранене и с настоящата докладна записка се прави
предложение да се допълни предишното протоколно решение по
Протокол № 630 от 3 май 2018 г. И макар към настоящия момент да
няма действащо допълнително споразумение с Народното събрание,
ние да имаме такова протоколно решение да се изплащат режийни в
размер на 3 лв. на човек за храноден за 25 лица.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища по
предложението на колегата Солакова? - Не виждам.
Режим на гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло Ивков).
Благодаря, колеги, предложението е прието .
Колеги, връщам на точка 4.а:
4.а. Доклад относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Давам думата на колегата Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по доклада ми в
предходната точка – № МИ-14-7 от 29 май 2018 г., а именно от кмета
на община Симеоновград във връзка с наше писмо № МИ-06-297 от
22 май 2018 г., ни молят за достъп до следните запечатани
помещения – така както са посочени в писмото.
Аз съм ви предложила проект на решение № 5030, с който да
разрешим отварянето на запечатаните помещения: стая № 1
съответно в общинската администрация и стая № 2 за целта,
съгласно нашето писмо. И ви предлагам да гласуваме този проект на
решение. Той е от тези, които регулярно приемаме при такива
искания.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, някакви предложения? (Коментари и уточнения
извън микрофона.)
Господин Цачев.
РУМЕН ЦАЧЕВ: Колеги, предлагам в диспозитива на
решението да направим отново препратка към писмото – какви
действия следва да извърши комисията, която ще отваря
помещенията, а също така и да посочим едно задължение на кмета
на общината да изпрати информация за броя на лицата, които са
вписани в Част ІІ на избирателния списък за съответния вид избор,
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за който се разрешава. Освен разбира се да ни изпрати копие от
заповедта и от протокола за работата на комисията.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, други предложения? – Колега Ганчева, възприемате
направените предложения от колегата Цачев, за да не ги подлагам
отделно на гласуване.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, не е
достатъчно аз да ги възприема. Аз ги възприемам, доколкото виждам
и колегите нямат против.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да гласуваме
проекта на решение на колегата Ганчева заедно с предложението на
колегата Цачев. Режим на гласуване…
Колеги, прегласуваме, тъй като някой колега не се е отразил.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.
Колега Ганчева, това Решение е № 5057-ЕП/МИ/НР.
Колеги връщаме на т. 4:
4. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-20-84 от 18
май т.г. сме получили искане за изплащане на възнаграждения за
проведено от общинската избирателна комисия – Чепеларе,
заседание на 15 май 2018 г., на което са присъствали председател,
заместник-председател, секретар и осем членове. На заседанието са
прекратили правомощията на общински съветник, съответно са
обявили за избран следващия, поради което на основание чл. 458, ал.
1 от Изборния кодекс предлагам да им се изплати.
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По преписката има съответните счетоводни справки и
контролни листове. Предлагам да се изплати.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, някакво становище? – Не виждам.
Режим на гласуване на предложението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова,
Кристина Цанкова-Стефанова,
Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов),
против – няма.
Предложението се приема.

Колеги, връщам на точка пета:
5. Доклади по писма.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на предходно заседание ви
докладвах пристигнало писмо по електронната поща от лицето
Елинор Адамсън в оригинал на английски език. Сега е пристигнал
преводът с вх. № МИ-22-5-2 от 30 май 2018 г. Това е запитване
относно правата на европейските граждани с карти за временно
пребиваване да гласуват в местни и европейски избори в България.
Сочи се, че доколкото е известно на госпожа Адамсън, като
пребиваващ в България гражданин на европейска държава „следва
да мога да се регистрирам в избирателните списъци и да гласувам за
кмет на населеното място, в което пребивавам. Познавам много
хора, които са успели да се регистрират, но аз самата, а и други
европейски граждани се затрудняваме да разберем какво точно
трябва да направим за тази цел. Бях информирана, че тъй като не сме
постоянно пребиваващи – статут, който се придобива едва след пет
години пребиваване в страната, не можем да ползваме тези права.
Ние живеем тук постоянно и според нас след 6-месечно пребиваване
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би трябвало да имаме право да се регистрираме. Може ли ми
предоставите правилната информация, както и да ми посочите
съответните уебсайтове с приложени брошури, така че да мога да
обясня на служителите в избирателната служба какви са точните
правила“. И ни благодарят предварително за помощта.
Предлагам да гласуваме отговор, който да е с оглед текста на
закона. Не съм изготвила отговора, но именно за избирателното
право по чл. 396, ал. 2 и да посоча за повече информация и
материали сайта на Централната избирателна комисия.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, становища? – Не виждам.
Режим на гласуване на предложението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен
Цачев, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Ивайло
Ивков).
Предложението се приема.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И само за информация, колеги.
Уведомила съм секретаря на община Перущица за доуточняване на
искането съгласно наше протоколно решение.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа вече са публикувани относимите документи към проекта на
заповед за определяне на размера на възнагражденията. Съгласно чл.
52 размерът на възнаграждението на председателя е приравнен на
възнаграждение на министър. Възнагражденията на министъра на
основание Решение на Министерския съвет № 240 от 1990 г., с
изменение Решение № 456 от 1994 г., е приравнено на
възнаграждението на председател на комисия в Народното събрание.

27
Посочени са тези основания: чл. 10 от Вътрешните правила
на Централната избирателна комисия. На този етап ще стъпим като
база на заповедта на председателя на Народното събрание, но
поискахме и вчера е изпратено писмо до Националния
статистически институт, откъдето искаме официално да ни бъде
предоставяна информацията за размерите на средномесечните
работни заплати в края на всяко тримесечие.
С оглед на предложението да се извърши актуализация на
възнагражденията, считано от 1 април 2018 г., с тази
проектозаповед, така както направихме уточненията в ЦИК и
възложихме на администрацията, главният счетоводител е изчислил
конкретните размери.
Предлагам да одобрим и да упълномощим госпожа Матева да
подпише за председател тази заповед.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, документите, които
докладва колегата Солакова, се намират във вътрешната мрежа,
извън папките, под дневния ред. Всички са сканирани в този файл.
Моля да се запознаете. (Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, в оперативен порядък, докато се запознавахме с
документите, които са качени във връзка с предложения проект на
заповед, обсъдихме предложение да изчакаме както връщането на
председателя от командировка, така и писмото от Националния
статистически институт, което гласувахме във вторник, и тогава да
се направи обсъждане и евентуално гласуване на това предложение.
Съгласни ли сте? – Отлагаме това обсъждане.
Колеги, давам думата на колегата Пенев в докладите по
писма.
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, ще докладвам няколко писма,
които са изпратени от Върховната касационна прокуратура до
Централната избирателна комисия като копия за сведение. Всичките
са адресирани до различни окръжни прокуратури на територията на
страната. Изисква се осъществяване на служебен контрол по
отношение на постановления за отказ от образуване на досъдебно
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производство или прекратяване на такова, така че ще ги докладвам
анблок и ще изчета входящите номера и за кои прокуратури и
постановления става въпрос.
Първото, което докладвам, е с вх. № ПВР-09-34/1 от 25 май
2018 г. Адресирано е до административния ръководител на Окръжна
прокуратура – Бургас, за извършване на проверка по преписка с вх.
№ 241/2018 г. по описа на Районна прокуратура – Бургас.
Следващото е с вх. № ПВР-09-44 от 25 май 2018 г.
Адресирано е до административния ръководител на Окръжна
прокуратура – Бургас, за проверка по преписка с вх. № 44-05/2018 г.
по описа на Районна прокуратура – Бургас.
Следващото е с вх. № НР-09-12/2 от 25 май 2018 г. до
административния ръководител на Окръжна прокуратура – Стара
Загора, за извършване на проверка по преписка № 113-2/2018 г. на
Районна прокуратура – Стара Загора.
Следващото е с вх. № ПВР-09-47 от 25 май 2018 г.,
адресирано до административния ръководител на Окръжна
прокуратура – Кърджали, за проверка по преписка с вх. № 29/2018 г.
И последното е с вх. № ПВР-09-45 от 25 май 2018 г.,
адресирано до административния ръководител на Окръжна
прокуратура – Търговище, за проверка по преписка № 312/2018 г. на
Районна прокуратура – Търговище.
Предлагам да останат за сведение.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, някакви
становища по предложението на колегата Пенев? – Не виждам.
Давам думата на колегата Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, на предходното заседание ви докладвах искане от
Адриан Христов за премахване на личната информация от посочени
три линка към страницата на Централната избирателна комисия.
Това беше възложено на госпожа Радославова – да направи
необходимата проверка. И тя е подготвила проект на писмо до
лицето, който е в папка с моите инициали. А именно го
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уведомяваме, че е необходимо да подаде писмено заявление,
съгласно изискванията на чл. 29 от Закона за защита на личните
данни, който изисква заявлението да е подписано, а подаденото по
електронната поща на ЦИК не е подписано с електронен подпис.
Към него няма и подадено писмено заявление на хартиен носител.
Така че след като господин Христов изпълни това изискване на
ЗЗЛД, ще се произнесем по неговото искане за заличаване на данни.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, някакви становища? –
Заповядайте, колега Христов.
ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: Колеги, аз съм за само защото
последните думи на госпожа Нейкова бяха, че по-късно ще се
произнесем. Тоест, не казваме, че след като изпрати това, ще
отговорим. По простата причина, че ако сте гледали за какво става
въпрос, тук става въпрос за решения на Централната избирателна
комисия, в които се изброяват имената на наблюдатели. И как, след
като е решение и то е публично, сега ще задраскаме един и ще
оставим празно място. Това за мен е невероятно. (Реплики.)
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е по изпълнение на законови
задължения на Централната избирателна комисия. (Коментари и
уточнения извън микрофона.)
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, имате ли предложения
за промяна в текста на писмото, което колегата Нейкова предлага? –
Заповядайте, колега Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Той е от категорията наблюдатели
ли, които продължават да имат тези качества?
ОБАЖДАТ СЕ: Не.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Само това е достатъчно, защото ако
беше от онази категория, трябваше да върне удостоверението и с
нарочно решение да го заличим.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, моето предложение е проектът на писмото, изготвен
от госпожа Радославова, да бъде леко променено в смисъл, че го
уведомяваме, че подаденото от него заявление не отговаря на
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изискванията на чл. 29 от Закона за защита на личните данни,
поради което не го разглеждаме.
Има ли други предложения? – Не виждам.
Подлагам на гласуване писмото на госпожа Радославова с
моето допълнение.
Режим на гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – 3 (Александър
Андреев, Камелия Нейкова, Кристина Цанкова-Стефанова).
Предложението се приема.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в две предишни
заседания съм докладвала писма от Държавната агенция
„Електронно управление“. Бяха предоставени и на администрацията
за проучване и предложения до Централната избирателна комисия.
В момента ви докладвам Докладна записка с вх. № ЦИК-0997 от 30 май 2018 г., относно предоставяне на информация за
състоянието на информационно-комуникационните ресурси на
административните органи.
Аз ви предлагам да се запознаете много добре с доклада от
Веселина Тихолова – експерт ИКТ в администрацията на
Централната избирателна комисия. Ще помоля да се обособи папка
заедно с предишните две писма на ДАЕУ, доклада и тази докладна
записка.
В писмото на Държавната агенция „Електронно управление“
става ясно, че се изпълнява проект „Инвентаризация на
информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на
електронното управление“. Ще бъде подкрепено бъдещо изграждане
и налагане на модел за следене и оптимизация на разходите за
изграждане и поддържане на интегрирана среда за развитие и
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функциониране на системата за електронно управление, и ще се
подпомогне изграждането на такава среда с оглед и на стратегията
на правителството за ускорено развитие на този процес по
Стратегията за електронно управление 2014 г. – 2020 г.
В това писмо се съдържат и локациите във връзка с
изпълнение на проекта. На място представители на Държавната
агенция „Електронно управление“ и „Стемо“ ООД ще извършат тази
проверка на системите, но до 11 юни т.г. всяко едно учреждение ще
предостави чрез лицата, които бъдат определени в областта на ИКТ
специалисти, ще предостави необходимата информация. Тя е
посочена както в писмото на ДАЕУ, така и в доклада на Веселина
Тихолова.
С оглед на това, че в един по-кратък срок се иска
предоставяне името на длъжностното лице, което да бъде в контакт с
Държавната агенция „Електронно управление“ и предвид
обстоятелството, че ние така или иначе сме включени в списъка на
лицата с локации за инвентаризация на инвентаризация на
информационно-комуникационните ресурси, предлагам да одобрим
предложението на директора на Дирекция „Администрация“
госпожа Тихолова и нейните контакти да бъдат изпратени на
Държавната агенция „Електронно управление“. И вече към 11 юни –
ние в един по-ранен срок ще получим информация по въпросника,
ще преценим дали тази информация ще бъде предоставена на
Държавната агенция.
ПРЕДС. РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, някой иска ли да изрази становище по
предложението на колегата Солакова? – Ако не, режим на гласуване
на предложението за контактно лице да бъде изпратена госпожа
Веселина Тихолова.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
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Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, моля ви, във вътрешната мрежа под дневния ред има
един файл: Писмо с приложения. Моля да погледнете, това е писмо
до господин Евтим Костадинов във връзка с регулярно изпращане на
данни – списък с три имена, ЕГН и длъжността на лицата, които са
били назначени за членове на общински избирателни комисии. За
проверка. Знаете, че изпращаме такива писма. Моля ви да гласуваме
поредното такова.
Режим на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Емануил Христов, Ерхан Чаушев,
Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цанкова-Стефанова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Цветозар Томов), против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, изчерпахме точка „Доклади по писма“.
Преминаваме към:
6. Разни.
В тази точка искам да ви докладвам Заповед № ОД-01-02-076
от 28 май 2018 г., която съм получила на 29 май 2018 г., връчена ми
от Одитната комисия от Сметната палата, а именно това е заповед, с
която на основание чл. 54, ал. 7 от Закона за Сметната палата и във
връзка с изпълнение на Програмата за одитна дейност на Сметната
палата, е възложено на одитен екип в състав от двама души да
извърши проверка – одит на Годишния финансов отчет на
Централната избирателна комисия за 2017 г.
За сведение. Заповедта се намира в папка с моите инициали.
И също така за сведение ви информирам, че във вътрешната
мрежа за днешното заседание над дневния ред е качен протоколът от
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срещата, която проведохме с фирма „Воуц Интернешънъл“ – фирма
от Съединените американски щати, в понеделник, във връзка с
възможностите им да подпомогнат дистанционното електронно
гласуване с идеи и продукти.
Други предложения? Някой иска ли да докладва нещо в точка
„Разни“? – Благодаря.
Колеги, закривам днешното заседание.
Насрочвам
следващото
заседание
на
Централната
избирателна комисия за 5 юни 2018 г., вторник, от 10,30 ч.
Закривам заседанието.
(Закрито в 12,30 ч.)

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росица Матева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Цвета Минева

