
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 653 

На  19  юли  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Доклади  относно  искания  за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Докладват:  Бойчо  Арнаудов,  Камелия  
Нейкова

1.а. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Метин Сюлейман
2. Доклади по писма. 

Докладват:  Йорданка  Ганчева,  Камелия  
Нейкова,  Севинч  Солакова,  Румяна 
Сидерова,  Цветозар  Томов,  Метин 
Сюлейман

3. Доклади относно постановления на прокуратури. 
Докладва: Ивайло Ивков

4. Разни. 
Докладват: Кристина Стефанова, Камелия 
Нейкова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 



Арнаудов,  Ерхан  Чаушев,  Ивайло  Ивков,  Йорданка  Ганчева, 
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова, 
Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, 
Румяна Стоева-Сидерова и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАХА: Владимир Пенев, Георги Баханов, Емануил 
Христов, Иванка Грозева, Росица Матева и Таня Цанева.  

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

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  14  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 19  юли 2018 г. 

Колеги, предлагам ви следния прагматичен дневен ред: т.  1. 
Доклади относно искания за отваряне на запечатани помещения с 
докладчик господин Арнаудов, и допълвам с госпожа Нейкова; т. 2. 
Доклади по писма с докладчици госпожа Ганчева, вместо господин 
Ивков е госпожа Нейкова, след това е госпожа Солакова и след това 
докладчик е госпожа Сидерова; т. 3. Доклади относно постановления 
на прокуратури с докладчик господин Ивков; т. 4. Разни с докладчик 
господа Стефанова. 

Колеги, имате ли предложения за изменение и допълнение  в 
така предложения ви дневен ред? – Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля ви да ме включите в т. 2. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Включих  ви, 

господин Томов. 
Заповядайте, господин Сюлейман. 
МЕТИН  СЮЛЕЙМАН:  Уважаема  госпожо  председател, 

предлагам нова точка в дневния ред.  Доклади относно искания за 
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изплащане на възнаграждения на ОИК, и да ме включите в т. 2 от 
така предложения проект за дневен ред – Доклади по писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Точката,  която 
предложихте, ще бъде 1.а. Доклади относно искания за изплащане 
на възнаграждения на ОИК. И ви включих в т. 2 – Доклади по писма. 

Други предложения, колеги? Не виждам. …
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения и 

допълнен дневен ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Дневният ред е приет. 

Уважаеми  колеги,  от  днешното  заседание  по  обективни 
причини  отсъстват  господин  Пенев,  господин  Баханов,  господин 
Христов,  госпожа Грозева,  госпожа Матева  и  госпожа Цанева.  За 
сведение. 

Колеги,  преминаваме към разглеждането на точка първа от 
дневния ред: 

1.  Доклади относно искания за  отваряне  на  запечатани 
помещения.

Заповядайте, господин Арнаудов. 
БОЙЧО  АРНАУДОВ:  Уважаеми  колеги,  в  Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. 
№ ПВР-14-4 от Костадин Коев – кмет на община Велинград, област 
Пазарджик,  за  разрешаване  на  достъп  до  запечатано  помещение 
№ 13,  намиращо се  в  подземния етаж на новата  административна 
сграда  на  община  Велинград,  гр.  Велинград,  бул.  „Хан  Аспарух“ 
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№ 35,  в  което  се  съхраняват  изборни  книжа  и  материали  от 
произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката 
и национален референдум през 2016 г.

Достъпът  е  необходим  с  цел  извършване  на  строително-
ремонтни дейности в запечатаното помещение № 13 (прокарване на 
тръби за отоплителна инсталация) по проект „Внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в сградите на общинска администрация – 
Велинград“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020 
г.“

Във връзка с това съм изготвил проект на решение, което се 
намира в моята папка за днешното заседание, с което разрешаваме 
достъп до това запечатано помещение. Като съм указал достъпът да 
бъде осъществен по реда на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. 
Комисията от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на 
общината,  да  присъства  постоянно  по  време  на  извършване  на 
строително-ремонтните дейности, след което помещението да бъде 
запечатано по реда на същото решение. 

Моля да погледнете проекта на решение и да го гласуваме. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

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

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5106-ПВР/НР. 
Следващ докладчик е госпожа Нейкова. 
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КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  проектът  на  решение  е  с 
№ 5076 в папката с моите инициали и е относно искане за отваряне 
на  запечатани  помещения  в  община  Русе,  в  които  се  съхраняват 
изборни  книжа  и  материали  от  произведените  избори  за  народни 
представители на 5 октомври 2014 г. и от националния референдум 
на 27 януари 2013 г.

Писмото е  с  вх.  № НС-14-15/17.07.2018 г.,  подписано е  от 
кмета на общината с искане за разрешаване на достъп до запечатани 
помещения, склад № 6, в който се съхраняват изборните книжа и 
материали от произведените избори за Народно събрание,  и склад 
№  3  в  приземния  етаж  на  община  Русе,  в  който  се  съхраняват 
книжата от проведения национален референдум на 27 януари 2013 г.

Достъпът  до  помещенията  е  необходим  за извършване  на 
експертиза,  предаване  на  книжата  и  материалите,  подлежащи  на 
постоянно  запазване  на  отдел  „Държавен  архив“  –  гр.  Русе,  и 
унищожаване на неценните документи. 

С целия проект на решение можете да се запознаете. 
Предлагам  ви  да  вземем  решение,  с  което  да  разрешим 

отварянето на запечатаните помещения, представляващи склад № 6 
и склад № 3 на територията на община Русе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Нейкова. 

Колеги, коментари? – Не виждам коментари. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  
против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5107-НС. 
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Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждането на: 
1.а.  Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 

възнаграждения на ОИК. 
Заповядайте, господин Сюлейман. 
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. 
Уважаеми колеги,  с  вх.  № МИ-27-108  от  4  юли  2018  г.  в 

Централната  избирателна  комисия  е  постъпило  искане  от 
общинската  избирателна комисия – Батак,  във връзка  с  искане за 
изплащане  на  възнаграждение  на  членовете  на  общинската 
избирателна комисия – Батак, за проведени две заседания съответно 
на 28 юни и на 2 юли 2018 г. 

Проведеното заседание на 28 юни 2018  г.  е  на  основание 
наше Решение № 2901-МИ от 5 ноември 2015 г., раздел І, т. 1, буква 
„б“,  а  именно  на  това  заседание  предсрочно  са  прекратени 
пълномощията на общински съветник на основание чл. 30, ал. 4 от 
ЗМСМА.  На  това  заседание  са  присъствали  осем  членове  на 
комисията,  в  т.  ч.  председател,  заместник-председател,  секретар и 
петима членове. 

Следващото  заседание,  както  докладвах,  е  било  на  2  юли 
2018   г.  То  е  на  същото  основание  -  Решение  №  2901-МИ  от 
5.11.2015 г. на ЦИК, но по т. „г“ от раздел І, т. 1. На това заседание е 
обявен следващият от листата на Движението за права и свободи за 
избран. 

Към  искането  са  приложени  протоколи  от  проведените 
заседания,  както  и  решенията,  съответно  №  108  и  №  109.  Това 
искане е преминало през предварителен контрол с мнение на нашия 
финансов контрольор за поемане на задължението. Също така има и 
приложена справка за размера на възнаграждението, с оглед на което 
предлагам  да  изплатим  така  направени  искания  за  изплащане 
възнагражденията  на  членовете  на  ОИК  –  Батак,  за  проведените 
заседания съответно на 28 юни и на 2 юли 2018  г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Сюлейман. 

Колеги,  подлагам  на  гласуване  така  направеното 
предложение. Режим на гласуване. 

Гласували  17  членове на ЦИК:  за –  (Александър Андреев,  
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  
против – няма.  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към разглеждането на: 
2. Доклади по писма. 
Първи докладчик е госпожа Ганчева – заповядайте.  
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  ви  няколко 

писма  във  връзка  със  заявлението  за  достъп  до  обществена 
информация,  което  изпратихме  на  общините,  като  докладът  ми  е 
съобразно  предходни  наши  протоколни  решения,  а  именно  за 
сведение и обобщаване, за извършване на проверка в случай че няма 
информация. 

Това са писма с вх. № МИ-06-299/ 142 от 18.07.2018 г., което 
е  писмо  от  кмета  на  община  Ковачевци,  като  са  ни  приложили 
писмото  до  заявителките,  ведно  с  протокол  за  отваряне  на 
помещенията,  в  които  са  се  съхранявали  изборните  книжа  и 
материали с исканата информация. 

Вх. № МИ-06-299/ 141 от 17.07.2018 г. Това е писмо от кмета 
на община Стамболово, като са ни приложили протокол и заповед от 
отваряне на помещенията, както и писмо до заявителките с исканата 
информация. 
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И писмо с вх. № МИ-06-299/ 140 от 17.07.2018 г. от кмета на 
община  Ситово.  Отново  със  съдържащата  се  информация  по 
заявлението. 

Връщам на доклад вх. № ЦИК-07-110-1 от 12.07.2018 г. Това 
е  писмо-покана,  която  съм  ви  докладвала  на  12  юли  2018  г.,  за 
семинар.  Възложих  на  госпожа  Жекова  да  извърши  проверка. 
Колеги,  семинарът  е  на  тема:  „По-добри  условия  за  живот  и 
използване на поведенчески проявления за оценка и подобряване на 
политиките“ с цена 2335 паунда от 3 до 7 септември 2018 г. – една 
седмица.  С оглед целевите групи, мнението ми като докладчик е за 
сведение и приключване на преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, има ли други становища?  - Няма. 
Остава за сведение и приключване на преписката. 
ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА:  Колеги,  докладвам  само  за 

сведение,  че  е  пристигнал  преводът  по  вх.  №  ЦИК-04-01-40  от 
17.07.2018  г. Това е преписка във връзка с дългосрочно наблюдение 
на  избори  в  Швеция.  За  запознаване  и  в  следващо  заседание 
евентуално ще го върна на доклад. 

И  докладвам  само  пристигнал  оригинал  за  дългосрочно 
наблюдение  на  избори  в  Съединените  американски  щати  с  вх. 
№ ЦИК-04-01-41 от 17.07.2018  г. Преводът още не е пристигнал. 

Това са ми докладите. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

госпожо Ганчева. 
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Нейкова. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  докладвам ви информация, 

подготвена  от  Милена Радославова и  Веселина  Тихолова относно 
справки  в  Регистъра  на  населението  –  Национална  база  данни 
„Население“, с вх. № ЦИК-08-142 от 17 юли 2018  г., във връзка с 
наше протоколно решение от 20 юни 2017 г., с което е възложено на 
служителите  извършване  на  тези  справки.  Предоставят  ни 
информация, че за периода 14 юни – 16 юли 2018 г. няма постъпили 
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искания, както и няма протоколни решения на ЦИК за извършване 
на справки в Регистъра на населението, поради което не са изготвени 
такива. 

Следващото, което мислех да докладвам, е съобщението във 
връзка  с  зачестилите  искания  за  заличаване  на  лични  данни,  но 
виждам,  че  не  е  публикувано  във  вътрешната  мрежа.  Може  би 
накрая, в т. „Разни“, да остане за доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Допълвам ви в т. 
„Разни“, госпожо Нейкова. 

Изчерпахме докладите на този докладчик по писма. 
Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Солакова. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладвам  ви  две  писма, 

получени по електронната поща с вх. № ЦИК-04-39 и ЦИК-04-39-1 
от 18 юли 2018 г. от Министерството на финансите от отговорния 
служител за Централната избирателна комисия. Препратено е писмо 
от  Сметната  палата  с  искане  за  уточняване  на  два  въпроса: 
превишение на разходите за персонал за 2017  г. и неизпълнение в 
частта на капиталовите разходи. 

Във връзка с това е изготвена докладна записка с вх. № ЦИК-
09-144 от 19 юли 2018 г. Колеги, публикувани са вътре и относими 
документи, които са на вашето внимание. 

Докладвам ви, че в крайна сметка става дума за превишаване 
в частта на персонал със 139 796 лв. за 2017 г. и тази разлика идва от 
произведените  избори  и  гласуваните  с  план-сметка  средства  за 
Централната избирателна комисия, които са отчетени към 30 юни, 
но  те  в  крайна  сметка  са  трансферирани  към  бюджета  на 
Централната избирателна комисия. 

Виждате обяснителната записка. 139 796 лв. за 2017 г. от общ 
размер  300 000  лв.  по  план-сметката,  като  разходите  в  хода  на 
отчитането  са  намалени  с  97 069  лв.  Там  са  и  средствата  по 
Оперативна програма „Добро управление“ в размер на 4885 лв.,  а 
58 250 лв. са прехвърлени по § Издръжка. 
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В крайна сметка с оглед на уточнения план за 2017 г. в размер 
на  2 681 796 лв.,  отчетени 2 669 845 лв.  се  вижда,  че  направените 
разходи  са  в  рамките  на  утвърдения  бюджет  на  Централната 
избирателна комисия. 

Вторият  въпрос,  поставен  от  Сметната  палата  към 
Министерството на финансите, е по отношение на неизпълнението 
на  планираните  разходи  за  капиталови разходи.  От  тях  от  общия 
размер  150 000  лв.  са  усвоени  50 499  лв.,  като  обяснението  е,  че 
неусвоените  са  вследствие  от  очаквано,  но  неосъществено 
преместване на Централната избирателна комисия в друга сграда. А 
по отношение на разходваните средства имаме подробна справка за 
какво са използвани. 

Тъй  като  срокът  е  много  кратък  за  Министерството  на 
финансите, оттам отговорният служител се е свързал с нашия главен 
счетоводител,  за  да  получи  съдействие  в  много  бърз  оперативен 
порядък,  за  да  може  да  изготви  отговора  до  Сметната  палата. 
Госпожа Гергана Младенова по електронната поща е информирала 
Министерството на финансите, поради което отпада необходимостта 
ние да изпращаме писмо до Министерство на финансите и аз ви го 
докладвам като приключена преписка само за сведение. 

Колеги, докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-143 
от  18.07.2018  г.  Това  е  представен  финансов  отчет  за  касовото 
изпълнение  на  бюджета  на  Централната  избирателна  комисия. 
Виждате  и от докладната записка,  и от практиката  знаем, че тази 
информация   в  уеб  базираната  система  се  предоставя  на 
Министерството на финансите от счетоводството. Това е извършено 
и  получен статус „Одобрен“ от отговорния служител в Дирекция 
„Държавно съкровище“. 

След  получаването  на  този  статус  „Одобрен“,  в  тридневен 
срок следва да се изпрати с писмо с приложения до Сметната палата, 
като  оборотната  ведомост  е  само  на  електронен  носител.  По 
отношение на представените документи за касовото изпълнение на 
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бюджета  към  30  юни  2018  г.  са  представени  и  разшифровки  по 
отделни параграфи. Виждате ги,  те са описани, сканирани са и са 
приложени към докладната записка. 

Аз  ви  предлагам  да  одобрим  изпращането  на  Сметната 
палата,  така  както  е  подготвено  проектописмото  с  приложенията. 
Разбира се, това което е необходимо само на електронен носител – 
на електронен носител. 

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

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Йорданка  Ганчева,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Румен  Цачев,  
Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Цветозар  Томов),  
против – няма.  

Предложението се приема. 
Колеги, по тази преписка бих искала да ви информирам, да ви 

припомня, че крайният срок за подаване на тримесечните отчети в 
Министерство  на  финансите е  20 юли 2018 г.  Нашето финансово 
звено  значително  по-рано  изготви  този  финансов  отчет  и  го 
представи  в  Министерството  на  финансите,  което  за  мене  е  един 
много хубав знак. 

Уважаеми  колеги,  преминаваме  към  следващ  докладчик  – 
госпожа Сидерова. Заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Моят доклад е елементарен. Свързан 
е с доклада на колегата Ганчева. Докладвам ви писмо с вх. № МИ-
06-351 от 17 юли 2018 г. – писмо пристигнало от община Ковачевци, 
с приложени към него както препис от същия протокол за отваряне 
на  помещението,  така  и  заповедта  за  определяне  на комисията  за 
отваряне на помещението. И понеже в първите нямаше достатъчно 
данни, те са изпратили второто писмо с известие, че са изпратили 
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информацията на лицата. Това е след разговор по телефона. Те са 
изпратили информацията и колегата Ганчева вече го докладва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Сидерова. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Колеги,  прегледах  документацията 
по  докладваната  миналия  път  преписка  от  колегата  Солакова  за 
предлаганата  ни  сграда  –  Резиденция  в  Банкя.  Но  там  няма 
приложени архитектурните проекти, а има само скици, които не са 
достатъчни,  за  да  направим  преценка  и  оттам  и  анализ  на 
необходимостите. Моля да гласуваме писмо до областната управа да 
ни  изпратят  архитектурните  проекти  за  разгърнатите  площи  на 
основните  сгради  със  съответните  номера,  които  ще  посоча  като 
идентификатори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. Режим на гласуване. 
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Ивилина Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков,  
Метин Сюлейман, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч  
Солакова, Цветозар Томов), против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Предложението се приема. 
Следващ докладчик е господин Томов – заповядайте. 
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. 
Колеги,  получено  е  писмо  от  Международния  център  за 

парламентарни  проучвания.  Към  него  е  приложена  подробна 
информация, която е качена във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-07-
113  в  моята  папка.  То  се  отнася  до  ежегодната  церемония  за 
връчване  на  международни  награди  в  областта  на  изборите  от 
Международния център за парламентарни проучвания. 

Тази ежегодна церемония за връчване на награди е с цел да 
удостои с признание работата на хората,  ангажирани с избори, да 
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оцени техния принос за демократичния процес и т.н. Тя ще се състои 
от 2 до 5 декември 2018 г. 

Писмото е адресирано към нас във връзка с това, че ние като 
ЦИК сме били номинирани за награда. И тъй като церемонията за 
следващата  година  наближава,  Международният  център  за 
парламентарни проучвания иска да знае дали проявяваме интерес да 
номинираме  нашата  организация  и  конкретен  член,  за  когото 
смятаме,  че  е  постигнал  изключителни  резултати.  Посочен  е  и 
начинът, по който би могла да бъде направена номинацията, както и 
крайният срок за номинациите, който е 31 юли 2018 г. 

Приложена  е  и  информация  за  предвидените  за  раздаване 
международни награди в областта  на изборите.  Те са общо 12 на 
брой. Има описание на всяка от тях, което е преведено. Набързо ще 
ги изчета: Награда за международна институционална ангажираност, 
Награда за управление на изборен конфликт, Награда за осигуряване 
на  достъпна  среда,  Награда  за  равенство  на  половете,  Награда  за 
участие на малцинствата, Награда за управление на избори, Награда 
за  ангажиране  на  гражданите,  Награда  относно  гласуващите  за 
първи  път,  Награда  за  изборна  ергономия,  Награда  за  цялостен 
принос,  Изборен  комисар  на  годината  и  Избирателна  комисия  на 
годината. 

Това е информацията, която имам да ви съобщя. Има време 
до 31 юли. Предлагам сега да го докладвам за сведение и евентуално 
да се върна към тая преписка във вторник на следващото заседание и 
да подложа на обсъждане въпроса дали и как да кандидатстваме и 
респективно да номинираме нашата организация или член на нашата 
организация. За да имате време да се запознаете с превода, който е 
доста обемист. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги,  припомням,  че  преписката  за  международните 

изборни награди, които Международният център за парламентарни 
проучвания изпраща, пристигна в Централната избирателна комисия 
и ние я препратихме на Обществения съвет, ако Общественият съвет 
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желае да номинира.  Но в случая съм я разпределила на господин 
Томов  и  той  докладва,  защото  тук  директно  е  адресирано  до 
Централната  избирателна  комисия  дали  тя  би  желала  да  направи 
номинации. 

Колеги, помислете, вижте преписката. Към днешна дата е за 
сведение и запознаване.  

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващ  докладчик  – 
господин Сюлейман. 

МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Уважаеми колеги,  по електронната 
поща на Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-07-64 от 16 
юли 2018 г.  сме получили протокола от проведеното заседание на 
Специалната комисия на A-WEB, която заседава по отношение на 
изменението  на  устава  на  A-WEB.  Същият  протокол  е  даден  за 
превод  и  днес  е  получен  преводът  –  трябва  да  е  качен  във 
вътрешната мрежа в моята папка за днешното заседание. 

Уважаеми колеги, към настоящия момент аз го докладвам за 
сведение,  тъй  като  този  протокол  и  работата  на  тази  специална 
комисия много касае България, тъй като ние сме в състава на тази 
Специална комисия. Именно затова призовавам всеки от вас много 
добре да се запознае с този протокол и с взетите досега решения, тъй 
като тази Специална комисия ще заседава до Седмото заседание на 
Изпълнителния съвет на A-WEB, което ще се проведе през м. март 
2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Господин  Сюлейман,  позволете  само  да  обърна  внимание, 

тъй като колеги вие си спомняте, че ние направихме неофициална 
координация  с  Румъния  и  с  Хърватия  кой  ще  представлява 
държавите от Европа в тази комисия. И взехме протоколно решение 
това да бъде България. 

На първата среща на този комитет е присъствала Румъния и е 
изразила  след  обсъждане  с  България  и  Хърватия  –  цитирам  „се 
определи,  че  България  ще  представлява  европейските  държави  в 
тази Специална комисия“. 
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Уважаеми колеги, с това приключихме обсъждането на точка 
втора от дневния ред. 

Продължаваме с точка трета: 
3. Доклади относно постановления на прокуратури. 
Заповядайте, господин Ивков. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Докладвам  вх.  №  ПВР-09-55  от 

17.07.2018 г. – постановление за отказ от образуване на досъдебно 
производство на Тутраканска Районна прокуратура. Четири лица по 
наш сигнал са били разследвани затова, че два пъти са упражнили 
правото си на глас. След разпит на цялата комисия и на лицата се 
оказало,  че  те  са  били  придружители.  Две  от  лицата,  които  са 
придружавали, са починали. И вместо да ги впишат в допълнителния 
списък, който е за придружители, са ги вписали под черта. Така че 
постановлението  е  за  отказ  да  се  образува  производство  и  се 
прекратява преписката, която може да се обжалва в 7-дневен срок. 

За сведение. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 

господин Ивков. 

Продължаваме с точка четвърта: 
4. Разни. 
Първи докладчик е госпожа Стефанова. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка 

за  днешното  заседание  е  публикуван  проект  на  трудов  договор 
съгласно взето протоколно решение на 12 юли 2018 г., на основание 
чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 за заемане на длъжността 
„Главен специалист – домакин“. 

Докладвам го за сведение и запознаване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
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Госпожо Нейкова, заповядайте и за вашия доклад. 
КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА:  Колеги,  в  моята  папка  погледнете 

проекта  на  съобщение,  което  да  се  публикува  на  интернет 
страницата  на  Централната  избирателна  комисия  във  връзка  със 
зачестилите заявления от граждани, които са участвали в предходни 
избори в качеството на наблюдатели, застъпници или друго качество 
и  са  поискали  във  връзка  с  прилагането  на  новия  Регламент  за 
защита  на  личните  данни  заличаване  на  техните  данни  в  наши 
документи  –  решения,  регистри,  които  са  публично  достъпни  на 
интернет страницата на ЦИК. 

Ще ви припомня, че на предходното заседание ви докладвах 
едно заявление и тогава отложихме отговора до лицето докато се 
подготви това съобщение, защото и последващи такива  заявления 
да  бъдат  в  тази  посока,  ако  Централната  избирателна  комисия 
възприеме  това.  Проектът  на  съобщение  е  подготвен  от  госпожа 
Радославова,  а  и аз  се включих в изготвянето,  защото смятам,  че 
трябва да посочим и съответното законово основание. 

И  според  мен  в  чл.  17,  §  3,  буква  „б“  от  Регламента  се 
съдържа това основание. И вторият абзац на съобщението буквално 
възпроизвежда текста на тази разпоредба.  Ако искате,  пред мен е 
Регламентът и мога да прочета, за да не губим време. И мисля, че в 
тази посока беше и становището на представителите на Комисията 
за защита на личните данни на съвместната среща, която проведохме 
в  Централната  избирателна  комисия,  че  Централната  избирателна 
комисия събира, обработва и съхранява такъв тип лични данни, това 
е в изпълнение на нашите законови задължения по Изборния кодекс 
и са във връзка с изпълнение на задачи от обществен интерес. Затова 
тяхното  заличаване  не  бива  да  бъде  извършвано.  И  препоръката 
беше да ползваме тази разпоредба -  чл. 17  - Правото на изтриване 
или правото да бъдеш забравен, където § 3 казва, че § 1 и § 2 не се 
прилагат, които уреждат в кои случаи се заличават данните: 

„Параграфи 1 и 2 не се прилагат доколкото обработването им 
е  необходимо  за  спазване  на  правно  задължение,  което  изисква 
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обработване,  предвидено  в  правото  на  Съюза  или  правото  на 
държавата членка, което се прилага спрямо администратора, или за 
изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването 
на  официални  правомощия,  които  са  предоставени  от 
администратора.“ (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Заповядайте, 
господин Андреев. 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Първо,  в  първия  абзац 
„наблюдатели, застъпници и други“. Кои са тези други, за които ние 
имаме публични регистри? Предлагам да бъдат изброени подробно 
всичките,  за които има публични регистри. Така или иначе това е 
изготвено от юристите. Юристите да си поправят съобщението така 
както трябва да бъде, за да може да бъде гласувано. 

На  второ  място,  считам  и  приемам  изцяло  направените 
предложения  от  колегата  Солакова  без  микрофон.  Ние  не  трябва 
изцяло  да  преписваме  текста,  който  е  по  Регламента,  защото  го 
сочим отдолу. Кои са текстовете? И да бъде заменено. 

Отделно от това в разпоредбата на чл. 17, § 3, буква „б“ има 
три хипотези: или, или, или. Ние трябва да посочим кои от тях точно 
обхващаме, защото от второто изречение на втория абзац не става 
ясно. 

И на трето място Регламент (ЕС) 2016/679, независимо че се 
говори  много  в  публичното  пространство,  това  не  му  е  пълното 
наименование и трябва да бъде изписано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Колеги, чухте предложенията за допълнение. 
Уважаеми колеги, други коментари? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване така предложеното съобщение 

ведно с допълненията и… (Реплики.) 
Колеги, отменям гласуването. (Коментари и уточнения извън 

микрофона.)
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Уважаеми  колеги,  постъпиха  предложения  във  връзка  с 
изречение с изречение първо, във връзка с Регламента и цялостното 
му  изписване  и  избора  на  хипотези  по  чл.  17,  §  3,  буква  „б“. 
Очевидно трябва още мъничко да се поработи. 

Колеги, към днешната дата е за сведение и запознаване. Ще 
влезе на следващото заседание на ЦИК. 

Колеги,  преди  да  закрия  заседанието,  моля  да  погледнете 
писмото, подготвено от госпожа Сидерова до областната управа. То 
е в нейната папка. Ако някой има нещо да допълни, до коригира. 

Уважаеми колеги, не виждам коментари. 
Уважаеми колеги, видяхме писмото. Ако има някакъв детайл, 

по същество няма някакви сериозни забележки. 
Колеги, преди да закрия днешното заседание припомням: 
Първо, Общо събрание за СБКО от 12,30 ч. 
Второ, оглед на КТБ – 14,00 ч. днес. 
Трето, работна среща на Работна група 1.2. непосредствено 

след закриване на днешното заседание. 
Колеги, с това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия. 
Свиквам следващото заседание във вторник, 24 юли 2018 г., 

от 10,30 ч.  

Закривам заседанието. 

(Закрито в 11,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

 СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова
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Стенограф:
Цвета Минева    
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