ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 654

На 24 юли 2018 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на хронограма за частичните избори за кметове,
насрочени на 14.10.2018 г.
Докладва: Румяна Сидерова
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Таня Цанева, Метин Сюлейман,
Бойчо Арнаудов
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладва:
Росица
Матева,
Мария
Бойкинова, Таня Цанева, Метин Сюлейман, Бойчо
Арнаудов,Ивайло Ивков
4. Доклади относно обществена поръчка за преводачески
услуги.
Докладва: Севинч Солакова
5. Доклади по писма.
Докладват: Йорданка Ганчева, Иванка
Грозева,
Росица
Матева,Румяна
Сидерова
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Кристина Стефанова, Метин Сюлейман, Севинч
Солакова, Ивилина Алексиева, Цветозар Томов
6. Разни.
Докладва: Камелия Нейкова, Кристина
Стефанова,
ПРИСЪСТВАХА: Ивилина Алексиева, Мария Мусорлиева,
Севинч Солакова, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Бойчо
Арнаудов, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Цанкова – Стефанова, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Александър Андреев, Емануил Христов.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Добър ден,
колеги. В залата присъстват 16 членове на Централната избирателна
комисия. Имаме необходимия кворум.
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 24 юли 2018 г.
Уважаеми колеги, предлагам ви следния проект за дневен
ред:
1. Проект на хронограма за частичните избори за кметове,
насрочени на 14.10.2018 г.
Докладчик е госпожа Румяна Сидерова.
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладчици са госпожа Таня Цанева и господин Метин
Сюлейман.
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3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладчици са госпожа Росица Матева, госпожа Мария
Бойкинова, госпожа Таня Цанева и господин Метин Сюлейман.
4. Доклад относно обществена поръчка за преводачески
услуги.
Докладчик е госпожа Севинч Солакова.
5. Доклади по писма.
Докладчици са госпожа Йорданка Ганчева, госпожа Иванка
Грозева, госпожа Росица Матева, госпожа Румяна Сидерова,
госпожа Кристина Стефанова, господин Метин Сюлейман, госпожа
Севинч Солакова и госпожа Ивилина Алексиева.
6. Разни.
Докладчик е госпожа Камелия Нейкова.
Уважаеми колеги, имате ли предложения за изменение и
допълнение в така предложения дневен ред?
Първи беше господин Арнаудов. Заповядайте, господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаема госпожо председател, моля
да ме включите в т. 2 и в т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Арнаудов.
Втори беше господин Ивков. Заповядайте, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо председател, аз моля след
колегата Сюлейман да ме включите в т. 3 – искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Господин Ивков,
няма да бъдете след колегата Сюлейман, а ще бъдете след колегата
Арнаудов. Включих Ви.
Следваща беше госпожа Стефанова. Заповядайте, госпожо
Стефанова.
КРИСТИНА
ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА:
Госпожо
председател, моля да ме включите в т. 6. Разни.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
госпожо Стефанова.
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо председател, ако обичате, да
ме включите в т. 5 – Доклади по писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Включих Ви,
господин Томов.
Има ли други предложения? Не виждам.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения и допълнен
дневен ред.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Дневният ред се приема.
Благодаря.
Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред,
бих искала да ви информирам, че по обективни причини от
днешното заседание отсъстват господин Андреев и господин
Христов.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
1. Проект на хронограма за частичните избори за кметове,
насрочени на 14.10.2018 г.
Госпожо Сидерова, имате думата по точка първа.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали има проект на хронограма за
частичните избори, насрочени за 14 октомври 2018 г. По принцип
моята идея беше днес да бъде докладван за сведение, за да можете да
се запознаете с хронограмата и евентуално на следващо заседание да
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я приемем. Идва месец август, щи излизаме в отпуск. Може да няма
никакви промени, но все пак е хубаво да я видите, защото аз на
базата на коригираните хронограми съм я направила. Но на
следващо заседание да можем да я приемем, да могат да работят
партиите, тъй като ще дойде време и там за отпуски, а се преговаря
за състави на секционни избирателни комисии и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова. Моля, колеги, да се запознаете, за да бъдем
прецизни и да не се налага евентуално, ако има необходимост от
поправка на хронограмата.
Уважаеми колеги, ако успеем в рамките на днешното
заседание да прегледаме проекта, ще върнем точка първа в дневния
ред и ще я разгледаме.
Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред:
2. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Първи докладчик е госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо
Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, тъй като компютърът ми
не се отваря, би трябвало във вътрешната мрежа да има папка с
моите инициали. Предлагам ви проект на решение във връзка с
писмо с вх. № ЦИК-14-24 от 19.07.2018 г. от кмета на община
Кюстендил за разрешаване на достъп до запечатани помещения,
намиращи се в сградата на община Кюстендил, в които се
съхраняват книжа и материали от национален референдум от
2015 г., изборите за Европейски парламент – 2014 г., изборите за
общински съветници, кметове и национален референдум от 2015 г.,
изборите за президент и вицепрезидент – 2016 г. и избори за
народни представители от 2014 г.
Искането е във връзка с реконструкция на административната
сграда на община Кюстендил, копроект „Региони в растеж“ и
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преместване на книжата и материалите в обособени за това
помещения.
Затова предлагам да разрешим отварянето, като се
съблюдават изискванията на наше Решение № 4387 и книжата от
изборите за народни представители от 2014 г. да бъдат предадени на
Държавен архив – Кюстендил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, имате ли корекции? Не виждам коментари.
Виждам, че все още се запознавате с проекта на решение.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложения
проект на решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Метин
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,
Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 5108.
То е без индекс, тъй като в помещенията се съхраняват
изборни книжа и материали от всички видове избори, включително
и от националния референдум от 2016 г.
Благодаря Ви, госпожо Цанева.
Следващ докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте,
господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НР-06-17 от 20.07.2018 г. в
Централната избирателна комисия сме получили писмо от кмета на
община Рудозем, с което писмо ни уведомява за изпълнението на
Решение № 1392 и № 1393 от 06.01.2015 г. на Централната
избирателна комисия. Припомням, че в тази връзка ние през месец
май бяхме получили искане от кмета на община Рудозем, за да му
дадем разрешение за отваряне на запечатано помещение, в което се
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съхраняват книжата от националния референдум, произведен на
27.01.2013 г., с цел предаването му в Държавен архив – гр. Смолян.
Тогава с писмо му бяхме отговорили, че ако в това помещение се
съхраняват само и единствено книжата от националния референдум,
произведен на 27.01.2013 г., не е необходимо нарочно решение на
ЦИК, а е необходимо той със своя заповед да разреши отварянето
му.
Сега с това писмо той ни отговаря, че е определил такава
комисия, която да предприеме съответните действия, които са
предвидени в специалния закон, като с това писмо ни уведомява, че
тези действия са извършени. Към писмото е приложено писмо от
Държавен архив – гр. Смолян. Приложено също така е и заверено
копие от акта за унищожаване на внесените документи с изтекъл
срок за съхранение, заповедта на кмета, с която е определена
комисията по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс, заверените
протоколи от извършените действия.
Докладвам за сведение тази преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман.
Следващ докладчик е господин Арнаудов. Заповядайте,
господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с
вх. № МИ-06-299/143 от 20.07.2018 г. от кмета на община Поморие,
с което ни информира, че е бил осъществен достъпът до изборните
книжа и материали, временно съхранявани в зала № 1 на
общинската администрация – гр. Поморие, и същите са били
върнати в съответните ремонтирани помещения в учрежденския
архив на община Поморие, област Бургас.
Освен това във връзка с наши писма с номера МИ-06-297 от
22.05.2018 г. и МИ-06-297/1 от 31.05.2018 г. са били отворени
пликовете, в които се съхраняват избирателните списъци от
произведените избори за членове на Европейски парламент от
2014 г. и местните избори от 2015 г. с цел установяване на броя на
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гражданите на други държави-членки на Европейския съюз,
включени в Част II на избирателните списъци. Съответно ни е
изпратена заповедта на кмета за съставяне на комисията, протокол за
извършените действия и решение за предоставен достъп до
обществена информация № Р-14 от 18.07.2018 г. за изпращане на
заявителя.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Арнаудов.
С това изчерпахме точка втора от дневния ред.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
3. Доклади относно искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК.
Първи докладчик ще бъде госпожа Бойкинова. Заповядайте,
госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило
искане от Общинска избирателна комисия – Стара Загора, с искане
да бъдат заплатени възнаграждения за проведени две дежурства от
председателя на Общинска избирателна комисия. Те са във връзка с
осъществено
от
нея
процесуално
представителство
по
административно дело № 243/2018 г. Делото е по повод това, че
Общинска избирателна комисия е отказала достъп до обществена
информация по подадено заявление. Във връзка с това е образувано
административното дело. Председателят на ОИК е осъществил
процесуално представителство.
Приложени са двата протокола от съдебните заседания, от
които е видно, че тя е осъществила това процесуално
представителство, поради което ви предлагам да вземем решение да
бъдат изплатени възнагражденията за проведените дежурства от
председателя на ОИК – Стара Загора, а именно на дати 26.06.2018 г.
и 03.07.2018 г.
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Към преписката има приложена счетоводна справка и
контролен лист за предварителен контрол с мнение да бъдат
изплатени възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Бойкинова.
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, продължаваме със следващ докладчик –
госпожа Цанева. Заповядайте, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, получено е писмо с вх. № МИ-27115 от 20.07.2018 г. от Общинска избирателна комисия – Трекляно,
област Кюстендил, с което ни уведомяват и ни изпращат искане за
изплащане на възнаграждение за проведено заседание на
17.07.2018 г. в състав: председател – един, заместник-председател –
един, секретар – един, и осем членове. Заседанието е проведено във
връзка с вземане на решение за предсрочно прекратяване на
правомощията на общински съветник и обявяване на следващия в
листата.
Предлагам да бъде изплатено възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
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Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Следващ докладчик е господин Сюлейман. Заповядайте,
господин Сюлейман.
МЕТИН СЮЛЕЙМАН: Благодаря. Уважаеми колеги, с вх.
№ МИ-27-111 от 16.07.2018 г. в Централната избирателна комисия е
постъпило искане от Общинска избирателна комисия – Стралджа,
област Ямбол, за изплащане на възнаграждения за проведени
заседания и дадени дежурства от членовете на ОИК – Стралджа,
през месец юни и юли.
Става дума за проведени три заседания и общо седем дадени
дежурства през този период от време.
Първото заседание е проведено на 14.06.2018 г. и
основанието за провеждането му е наше Решение № 2901, Раздел I,
т. 1, буква „и“, като на това заседание са присъствали девет члена, в
това число председател, заместник-председател, секретар и шестима
членове на комисията.
Второто заседание е проведено на 21.06.2018 г., като
основанието за провеждането му е също решение на ЦИК, Раздел I,
т. 3, буква „б“. На заседанието са присъствали осем члена, в това
число председател, заместник-председател, секретар и петима члена.
Третото заседание е проведено на 27.06.2018 г. Основанието
за провеждането му е същото решение на ЦИК № 2901, Раздел I, т. 3,
буква „б“. На заседанието са присъствали девет члена на комисията,
в това число председател, заместник-председател, секретар и
шестима члена.
Дежурствата са дадени на:
- 13 юни – то е във връзка с подготовка на заседанието, което
е проведено на 14 юни, като това дежурство е дадено от
председателя на комисията;
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- 15 юни – то е на основание т. 12, буква „е“ от същото
Решение № 2901 на Централната избирателна комисия, а именно
изготвено е и е изпратено писмо до кмета на община Стралджа във
връзка с отварянето на запечатано помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материалите от произведените избори за кметове
и общински съветници през 2015 г. Дежурството е дадено от
председател и трима членове на комисията;
- 19 юни – основанието за даването на това дежурство е също
Решение № 2901, т. 12, буква „а“ и е във връзка с постъпило писмо
от кмета на община Стралджа, а също така и за уведомяването на
членовете на ОИК за провеждане на заседание на 21.06.2018 г.
Следващото дежурство е на 26 юни. Основанието е същото
решение на ЦИК № 2901, т. 12, буква „а“ и е във връзка с
приемането на становище във връзка с правото на кмета на кметство
Александрово, на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА във връзка с
предсрочното прекратяване на неговите пълномощия, както и за
подготовка на заседанието на комисията, което е проведено на 27
юни 2018 г. Това дежурство е дадено от председателя и двама
членове.
Последното дежурство е дадено на 5 юли – пак на основание
наше Решение № 2901, т. 12, буква „а“ и е във връзка с подготовка и
изпращане на информация до служба ГРАО във връзка вече с
приетото решение за предсрочното прекратяване пълномощията на
кмета на кметство в с. Александрово, на основание чл. 42, ал. 1, т. 2
от ЗМСМА.
Във връзка с всички тези заседания от комисията са
приложени всички приети решения, както и протоколът от тези
заседания. Също така са приложили и болничните листа на кмета на
кметство Александрово, който повече от шест месеца е бил във
временна неработоспособност.
Цялата тази преписка е минала през нашия финансов
контрольор, като мнението тук е, че тези задължения могат да бъдат
поети. Приложена е също така и счетоводна справка № 111 за
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размера на исканите възнаграждения, с оглед на което предлагам да
одобрим изплащането на възнагражденията на членовете на ОИК –
Стралджа, област Ямбол, за проведените три заседания, както ги
докладвах, и за дадените дежурства – седем на брой – през месеците
юни и юли 2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Сюлейман за изчерпателния доклад.
Колеги, подлагам на гласуване така направените
предложения.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, продължаваме със следващия докладчик - господин
Арнаудов. Заповядайте, господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане от председателя на
Общинската избирателна комисия – Троян, с вх. № МИ-27-113 от
17.07.2018 г. във връзка с искане за изплащане на възнаграждение за
заседание, което е било проведено на 9 юли 2018 г. Заседанието е
свикано от председателя на ОИК по повод постъпило заявление от
госпожа Русенова, с което тя уведомява комисията, че е назначена за
кмет на община Троян.
На проведеното заседание са присъствали всички членове на
ОИК – Троян. Бил е изготвен протокол и е било прието съответното
решение. Приложено е заявление от госпожа Русенова, протокол от
заседанието на ОИК – Троян, решението, което са взели, и справка
за присъствалите членове на ОИК – Троян.
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Към искането за изплащане на възнаграждение е приложена
наша счетоводна справка, както и контролен лист. Затова предлагам
да им бъде изплатено исканото възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Арнаудов.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Моля, гласувайте.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
Следващ докладчик е господин Ивков. Заповядайте, господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви преписка с вх.
№ МИ-27-110 от 16.07.2018 г. Искането с приложени към него опис
и още 14 документа общо – всички решения, всички протоколи – е
от Общинска избирателна комисия – Велинград, за изплащане на
възнаграждение за едно заседание, на което заседание на
12.07.2018 г. са прекратени пълномощията на четирима общински
съветници по техни молби с правно основание чл. 30, ал. 4, т. 3 и ал.
7 от ЗМСМА. И четиримата са от квотата на ПП Движение за права
и свободи. Със съответните решения са обявени за общински
съветници следващите от листата на съответната политическа сила.
Заседанието има своите безспорни основания и предлагам да бъде
изплатено така поисканото възнаграждение за председател,
заместник-председател, секретар и седем члена. Има и контролните
документи от Централната избирателна комисия към преписката.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Колеги, подлагам на гласуване така направеното
предложение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева,
Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня
Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Следващият докладчик е госпожа Матева. Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в тази
точка ще ви докладвам искане за изплащане на възнаграждение от
Общинска избирателна комисия – Хайредин. В тази връзка ще ви
помоля да се запознаете с преписка, която ще докладвам, така или
иначе, във връзка с искането за изплащане на възнаграждение.
С писмо от Общинска избирателна комисия – Хайредин, с вх.
№ МИ-15-155 от 19.07.2018 г., което се намира във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали.
Припомням ви какъв беше случаят. Преди да изляза в отпуск,
тоест, две седмици по-рано, с мен се свърза председателят на
Общинската избирателна комисия, за да изясним какво се случва с
влизането в сила на решение за един общински съветник в Община
Хайредин – Емил Алексиев – за това, че той е осъден с влязла в сила
присъда на лишаване от право да заема определени държавни и
обществени длъжности, свързани с упражняване на избирателните
права за срок от две години. Тогава извърших проверка и
установихме, че Централната избирателна комисия е получила
преписката от Районна прокуратура – Берковица, с вх. № от
23.02.2018 г. Докладвано е в същия ден на заседание и е взето
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решение от Централната избирателна комисия освен да се пристъпи
към изпълнение на присъдата, като бъде включено в регистрите,
които води ЦИК, това лице да не заема в следващите две години от
датата на влизане в сила на присъдата, а именно от 06.02.2018 г.
съответните длъжности. През следващите две години да бъде
включено в регистър на лицата, които не следва да заемат такива
длъжности. Изпратихме и писмо до Общинска избирателна комисия
– Хайредин, за да предприеме действия във връзка със ЗМСМА за
прекратяване пълномощията на този общински съветник.
Тогава, когато говорих по телефона, говорих и със секретаря
на община Хайредин. Трябваше да се провери къде е отишло това
писмо, кой го е получил. През Народно събрание, с което ние
изпращаме нашата поща, е извършена проверка, като е установено,
че писмото на Централната избирателна комисия до Общинска
избирателна комисия – Хайредин, с цялата преписка, с всички
влезли в сила решения, е получено на 27.02.2018 г. от техническия
секретар на община Хайредин.
След като говорихме по телефона и с председателя, и със
секретаря на Общинска избирателна комисия и на община
Хайредин, аз изпратих по електронна поща отново цялата преписка
и цялата документация и на Общинска избирателна комисия, и на
община Хайредин. Вследствие на това Общинската избирателна
комисия се е събрала на заседание на 18.07.2018 г., на което
заседание обаче е взето решение да се изчака влизането в сила на
решение по дело № 403 от 2018 г. на Софийския апелативен съд,
като на това заседание очевидно са представени документи от Емил
Алексиев Тодоров, с които той удостоверява, че отново е поискал
възобновяване на съдебното следствие и в Апелативен съд – София,
е висящо въззивно наказателно от общ характер дело № 403 от
2018 г. Решението на Общинската избирателна комисия е да изпрати
писмо до Апелативен съд – София, за да поискат да им бъде
предоставено копие от това решение.
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При справка днес в деловодната система на Апелативен съд –
София, се установи, че поне в електронното деловодство няма
качено решение, което да е постановено по това дело.
Освен искане за изплащане на възнаграждение за това
заседание от 18.07.2018 г. Общинската избирателна комисия прави
искане за изплащане на възнаграждение от 15.05.2017 г., когато е
разгледана отново документация във връзка с влязло тогава в сила
решение със същия диспозитив и отново е направено искане за
възобновяване на съдебното следствие и се изчакваше решение на
Окръжен съд – Монтана, вследствие на решение на Апелативен съд
– София, с което е възобновено делото и е върнато на Окръжен съд –
Монтана, за произнасяне.
За пълнота на доклада ще ви докладвам, че в Окръжен съд –
Монтана, след връщане на делото повечето съдии са си направили
отвод, поради което делото е изпратено в Окръжен съд – Видин.
Постановено е решение, което е влязло в сила и което ни беше
изпратено за изпълнение през месец февруари 2018 г., както ви
казах.
Третото искане за изплащане на възнаграждение е от
29.03.2017 г., когато за първи път при нас пристигна на 10.02.2017 г.
първата присъда и ние я изпратихме на Общинската избирателна
комисия – Хайредин, за предприемане на действия. Тогава отново не
бяха предприети никакви действия от Общинската избирателна
комисия и те бяха взели решение, че до произнасяне на Апелативния
съд няма да се произнасят във връзка със задължението им по
ЗМСМА за прекратяване на пълномощията.
Аз в момента ви предлагам да вземем решение да се изплатят
възнагражденията за заседанието от 29 март 2017 г. и за 15 май
2017 г., а за заседанието на 18.07.2018 г. предлагам да не изплащаме
в момента възнаграждение. Да извършат справка в Апелативен съд –
София, дали има постановено решение, тъй като знаем, че в
електронната система малко по-късно се качват решенията, за да
видим какво е решението, дали трябва да се предприемат някакви
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последващи действия и на заседанието в четвъртък ще ви докладвам
отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Не виждам коментари, колеги.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, тъй като в
контролния лист и в справката има допусната грешка в годината,
предлагам да отложим вземането на решение за изплащане на
възнаграждението и за 29.03.2017 г,. и за 15.05.2017 г., за да
проверим дали не е изплатено и на следващото заседание ще го
докладвам отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Записах за следващото заседание.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
4. Доклад относно обществена поръчка за преводачески
услуги.
Докладчик по тази точка е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в срока за
приемане на оферти по обществена поръчка, обявена с наше
Решение № 5103 от 12.07.2018 г., срокът беше 20 юли, са постъпили
три оферти с вх. № ЦИК-06-17, ЦИК-06-18 и ЦИК-06-19. Изпълнено
е условието по закон за наличие на три оферти в срока, поради което
днес е ред да пристъпим към определяне на комисия.
С оглед и опита, който имат колегите, предлагам в комисията
да бъдат включени: като председател господин Бойчо Арнаудов,
госпожа Румяна Сидерова и Милена Радославова. Като резервни
членове предлагам Катя Иванова и Николай Желязков. В проекта на
заповед, както виждате, проектът е публикуван във вътрешната
мрежа, са описани и задачите на комисията. Срокът за отваряне на
офертите е днес от 14,00 ч. в зала № 42. Комисията има основна
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задача да разгледа, оцени и класира офертите така, както са
получени в срока в Централната избирателна комисия
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
Колеги, има ли коментари? Не виждам.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия
Нейкова, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария
Бойкинова, Мария Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против – няма.
Предложението се приема.
Благодаря.
С това изчерпахме точка четвърта от дневния ред.
Продължаваме с точка пета от дневния ред:
5. Доклади по писма.
Първи докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали са разположени справките от господин
Кирил Пенев във връзка с кореспонденцията, която върви по повод
заявлението за достъп до обществена информация, което
препратихме. Има справка, от която е видно обобщено колко
общини до този момент са изпратили информация, колко не са, на
кои сме разрешили отваряне на помещение и от кои няма върната
информация. Също така има и справка, която е изготвена и от която
е видно кои общини не са предоставили информация до заявителите,
като ние имаме протоколно решение да препращаме тази
информация. В разговор с господин Кирил Пенев в петък се
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установи, че не са подготвени писмата, а с едно общо – той го е
подготвил и ще го представи за подпис. Не го подлагам на
гласуване, тъй като то е гласувано своевременно – там, където няма,
да бъде изпращана информацията.
Докладвам го за сведение и за запознаване от Централната
избирателна комисия.
Вторият ми доклад е свързан с пристигащата информация в
рамките на круптотул обмена – тестовата кампания, а именно
пристига информация, която се въвежда, както вече беше
докладвано от мен, под вх. № ЦИК-07-114 със съответния индекс.
Това го докладвам за сведение и информация.
Колеги, докладвам, че е дошъл преводът по преписка ЦИК04-01-41 от 17.07.2018 г. Тук става въпрос за дългосрочно
наблюдение на избори в Щатите. Предлагам така, както беше с
преписката за Швеция, да я изпратим на Обществения съвет, защото
става въпрос за дългосрочни наблюдения и в случай, че те решат да
участват, защото има срокове – 7 август, 15 август – да преценят
дали отговарят на изискванията. А в останалата част докладите,
които са преведени от този съвет, съдържат информация с оглед
системите в държавите и изборните администрации.
Предлагам към момента да ги приемем за сведение, освен ако
няма друго мнение по тези две преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Ганчева. Да препратим на Обществения съвет.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Припомням, че за Швеция
препратихме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова
Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева,
Мартин Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев,
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Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против –
няма.
Предложението се приема.
Следващият докладчик е госпожа Грозева. Заповядайте,
госпожо Грозева.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
от днешна дата е качено писмо с вх. № МИ-07-6 от 19.07.2018 г.
Писмото е от Столична община, подписано е от заместник-кмета на
Столична община госпожа Ралица Стоянова и от секретаря на
общината господин Светозар Ерменков.
В него те ни уведомяват, че в столична общинска
администрация се съхранява резерв от печати на секционни
избирателни комисии от предходни видове избори. Поради
обстоятелството, че законодателят не е предвидил ред за
унищожаване на произведените резервни печати, както и че в
никакъв друг административен акт не е възложено извършването на
такава дейност от страна на общинската администрация, се обръщат
към нас във връзка с нашата компетентност да им дадем указания и с
нарочно решение как да постъпят с излишните, излезли от употреба
печати.
Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали съм
сканирала и качила Указ за печатите. Това е Указ № 612 от
26.08.1965 г. Последно е изменен през 2002 г. Той важи и към
настоящия момент и е действащ. В т. 19 е указан редът, а именно
излезлите от употреба печати се унищожават от комисия с протокол,
върху който се правят отпечатъци на унищожените печати.
Предлагам ви за следващия път да изготвя писмо с текст, в
който да цитирам указа и съответно да ги уведомя, че действително
в Изборния кодекс няма разписано и законодателят не е предвидил
начин на унищожаване. Но в Указ № 612 е предвиден такъв начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Грозева.
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Продължаваме със следващ докладчик по тази точка –
госпожа Матева. Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
с вх. № ЦИК-08-64/12 от 23.07.2018 г. Това е информация,
пристигнала по електронна поща от A-WEB във връзка с работата на
комисията за изменение на Устава. Дадено е за превод. Ще бъде
готово предполагам за следващото заседание.
Така че го докладвам само за сведение в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Матева.
Следващ докладчик е госпожа Сидерова. Заповядайте,
госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ЦИК-11-13/1 от 19.07.2018 г., пристигнало по
електронната поща от госпожа Ана Петрова, докторант в САЩ.
Госпожа Петрова, след като сме й дали подробна информация и
издирвахме такава за участието в различни избори и по секции на
граждани на друга държава-членка на Европейския съюз,
и
български граждани извън страната, сега ни пита за броя на
наблюдателите, застъпниците и представители на партии, ако може,
по общини и по секции – по общини и по секции не може. Пита дали
е достъпна на сайта.
Смятам да ви подготвя за следващото заседание писмо, с
което да отговоря, че доколкото има такава информация, тя е
достъпна на сайта. Също така да й отговоря съвсем принципно, че
информацията за наблюдателите може да намери на сайта на ЦИК, а
за останалите в нашия сайт в раздела „Архив“, доколкото я има.
Освен това, че Централната избирателна комисия не е длъжна
да обобщава и да съхранява такава информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Уважаеми колеги, следващият докладчик е госпожа
Стефанова. Заповядайте, госпожо Стефанова.
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КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги,
на 20 юли с вх. № ЦИК-06-16 по факса, а след това и по е-mail на
ЦИК сме получили становище-възражение от Туристическа агенция
„Клио травъл“ ООД, представлявана от Мариана Павлова в
качеството си на управител, публикувано във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали от днешно заседание, в което тя изразява
мнение относно документацията за възлагане на обществена
поръчка по ЗОП с предмет „осигуряване на самолетни билети и
медицински застраховки за сметка на лицензиран застраховател за
превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на
членове на Централната избирателна комисия, служители от
администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебни
пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на
допълнителни4 услуги, свързани с пътувания, хотелски резервации,
настанявания и трансфер“.
В т. 2 – „Условия за участие“ – Раздел „Икономическо и
финансово състояние“ и по-конкретно „участникът следва да има
валидна банкова гаранция или застрахователна полица пред IAТА за
2018 – 2019 г. за минимум 70 хиляди лева“. Тя изразява мнение, че
това е крайно ограничаващо и дискриминиращо условие за
кандидатите за участие, като дава пример за изчисление по
методиката, валидна за IAТА за български агенции. За 70 хиляди
лева банкова гаранция или застраховка е необходимо да има
генериран 1 120 000 лв. годишен оборот само от продажбата на
самолетни билети на агента.
Още на 20 юли господин Желязков се свърза с външния
експерт по поръчката господин Огнян Благоев с искане за
становище. Само да припомня, че при одобрение на обществена
поръчка № 22 със същия предмет на дейност, прекратена на 5 юли
2018 г,. както и сегашната поръчка, по предложение на господин
Огнян Благоев беше допълнена документацията в тях точно с
финансовото условие – освен валидна задължителна застраховка
„Отговорност на туроператора“ да се изисква и валидна банкова
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гаранция или застрахователна полица пред IAТА. Това е
Международна асоциация за въздушен транспорт, като дейността й е
свързана с организирането на взаимни разплащания между
субектите на въздушен транспорт, основание на системата за
продажба на превози чрез неутрална бланка на самолетни билети и
електронни билети.
На 20 юли господин Благоев с вх. № ЦИК-06-16/4 изпрати по
е-mail валидните финансови критерии на IAТА – агенциите в
България на английски език, публикувани в папка с моите инициали,
и становище с вх. № 06-16/3, в което твърди, че съгласно
финансовите критерии на IAТА, приложими за агенциите по
продажба към настоящия момент при покрити финансови резултати
на агенцията за предходната година размерът на финансовата
гаранция трябва да покрива 100 процента тримесечния най-висок
реализиран обем продажби от предходната година. Минималният
размер на гаранцията за българския пазар е 30 000 лв. Твърдението,
че този обем продажби е постижим само от няколко агенции в
България, не отговаря на истината. Той предлага, ако Комисията
прецени, гаранцията може да бъде намалена на 40 000 лв. или 50 000
лв., но да бъде по-висока от минималната за българския пазар.
Обслужващата агенция трябва да има опит и постигнати обеми от
продажби на самолетни билети, за да отговори на изискванията на
възложителя.
Последното изречение е предпоставка, тоест, условията, на
които трябва да отговаря Агенцията, не ние да преценяваме сами.
Без да се аргументира от финансова гледна точка, моята позиция е
малко по-различна, като се позовава на изпратените валидни
финансови критерии. За нови кандидати това е да са работили като
агенти минимум от една година с минимум три авиокомпании
директно или с друга акредитирана IAТА-локация, и да имат достъп
до СRS-системата. Предоставят се годишни финансови отчети за
предходна финансова година и текущи отчети, заверени от
независим експерт-счетоводител, след направен финансов анализ.
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Критерият за оценяване е показателят „ликвидност“ и показателят
„платежоспособност“, като за задоволителен се приема и двата
финансови показателя да са по-големи или равни на 0,5 за един от
двата анализирани периода, като на всеки шест месеца се преви
отново анализ и се актуализира сумата на банковата гаранция или
застраховката.
Предлагам да променим условията в частта „Размер“.
Съгласно изготвения проект на обявление, подготвено от господин
Желязков, публикувано отново във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали, на основание чл. 100 във връзка с чл. 195 от ЗОП
със сумата от 30 000 лв. минимум. Поради факта, че IAТА има
строга финансова политика на допустимост и членство на агенции,
както и че нашата поръчка е с прогнозна стойност до 70 000 лв.,
които ги достигаме в рамките на 12 месеца, обезпечеността на
сумата по гаранцията на минимум 30 000 лв. е за период от 22 дни,
тоест, триседмичен сетълмент. До настоящия момент ЦИК не е
правила заявки за закупуване на самолетни билети за сумата над 30
000 лв. за период от 22 дни, за да се намираме в ситуация на риск от
промяната на това условие.
А от гледна точка на годишния оборот от реализация,
продажба на самолетни билети, по предложението на експертното
лице за банкова гаранция или застраховка от 40 000 лв. агентът
трябва да е имал приходи от продажби от самолетни билети за
последните 12 месеца от 640 000 лв., а за 50 000 лв. банкова
гаранция – 800 000 лв.
Моля за решение на така предложеното обявление, както и за
решение за одобрение за удължаване срока за получаване на
офертите от 25 юли на 31 юли 2018 г. във връзка с чл. 100, ал. 7, т. 1
и ал. 8 от ЗОП, както и да бъде изпратен като отговор на
възражението по е-mail на „Клио травъл“ самото обявление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Заповядайте,
господин Ивков.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам да приемем направените
две предложения от колегата Стефанова с протоколно решение.
Междувременно да дадем за експресно становище мотивирано от
юриста, който се занимава с тази работа, и с възможност, ако то не
отговаря на взетото днес протоколно решение, да изменим
протоколното си решение при нужда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Ивков.
Заповядайте, госпожо Сидерова.
РУМЯНА
СИДЕРОВА:
Аз
предлагам,
тъй
като
предложението, което беше направено от колегата Стефанова въз
основа на устно становище на нашия правен отдел, базирано вече на
становище на експерта, аз ви предлагам да приемем по-ниска
гаранция. Какво е това нещо – 70 000 лв., като ние едва достигаме
тази сума. Не звучим сериозно в пространството. Ние не сме някои,
които непрекъснато летят, за да може да искаме такива големи
гаранции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Сидерова.
Предложението и на господин Ивков, и на госпожа
Сидерова, съвпадат.
Продължете, госпожо Сидерова.
РУМЯНА СИДЕРОВА: Извинявайте. Предлагам да бъде
законовият минимум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Предложенията
не си противоречат.
Уважаеми колеги, моля за внимание. Ан блок подлагам на
гласуване намаляване на размера на гаранцията от 70 000 лв. на
30 000 лв., удължаване на срока за подаване на оферти от
25.07.2018 г. на 30.07.2018 г. и с това одобрение на представеното ни
обявление за изменение на обявата и документацията за
обществената поръчка, както и изискването на експертно писмено
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становище на експерта, който устно е потвърдил възможността и
законосъобразността на така предложените действия.
Моля, гласувайте.
Колеги, вече формулирах онова, което подлагам на гласуване.
Има ли нужда да го повторя?
Колеги, моля, гласувайте.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Ивайло Ивков, Иванка Грозева,
Ивилина Алексиева, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Бойкинова, Мария
Мусорлиева, Мартин Райков, Метин Сюлейман, Румяна СтоеваСидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов); против
– 2 (Катя Иванова, Румен Цачев).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, давам думата на следващия докладчик –
госпожа Солакова.
Упълномощавам госпожа Мусорлиева да води заседанието.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаема госпожо Мусорлиева,
уважаеми колеги, имаме една молба от Гергана Петрова с вх.
№ ЦИК-11-47 от 23.07.2018 г. за снабдяване със служебна бележка.
Докладва ви го за сведение. Ще бъде изготвена такава
бележка и ще й бъде предоставена.
Докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-08-12
от20.07.2018 г. Докладвам го за сведение поради липса на друга
информация. Разбрах от госпожа Богданова, че госпожа Манолова
е казала само да се препрати полученото електронно писмо на
Централната избирателна комисия. Но може би е добре да получим
и допълнителна информация.
По същия начин ви докладвам за сведение и писмо с вх. №
ЦИК-00-551/3 от 19.07.2018 г. Това е благодарност за проявено
желание да участваме в проучване.
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Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-08-11 от 18.07.2018 г.,
препратено от госпожа Веселина Тихолова. Това е едно писмо с
оферта. Докладвам го за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-09-130 от 05.07.2018 г.
Връщам го отново на доклад. Докладвах ви го за сведение на 10
юли. От администрацията трябваше да се допълни с допълнителна
информация и тя вчера ми е предоставена от госпожа Милена
Радославова. Докладната записка е относно обучителен семинар за
администрацията на Централната избирателна комисия. Цялата
преписка трябва да е публикувана в днешна папка. Във връзка с
планиран обучителен семинар госпожа Манолова предлага, както и
за запознаване на администрацията с новите промени за защита на
личните данни, както и за обучение за работа с Ексел, предлага да се
проведе такова обучение в периода 30 август – 1 септември 2018 г.
за 17 служители от администрацията, като за посочения период
разходите ще възлизат до 5 500 лв. с ДДС, като уточнява, че по
бюджета на Централната избирателна комисия има такива средства.
Представен е и един контролен лист за предварителен
контрол за поемане на задължение. Както ви казах вчера, са
публикувани във вътрешната мрежа като допълнение към
докладната програма за компютърно обучение на служителите в
администрацията, както и програма за обучителен семинар в
областта на защитата на личните данни.
Обучението с Ексел ще бъде проведено от Веселина
Тихолова, а относно защитата на личните данни – от Милена
Радославова.
Уважаеми колеги, при наличието на тези документи може би
с молба на Централната избирателна комисия да се предостави този
план за обучение на администрацията, както и да се изготвят малко
по-мотивирани предложения с оглед установени пропуски в
работата, необходимост от съответно обучение, защото в тези
случаи би могло и външни експерти да участват в това обучение.
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Предлагам да одобрим предложението за провеждане на
обучителен семинар в посочения период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Солакова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване направеното предложение – да
одобрим с искане за доуточняване и детайлизиране.
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
Владимир Пенев, Георги Баханов, Иванка Грозева, Ивилина
Алексиева, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова,
Мария Бойкинова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица
Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч Солакова,
Таня Цанева, Цветозар Томов); против – 4 (Ерхан Чаушев, Ивайло
Ивков, Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова, Мартин
Райков).
Предложението се приема.
Благодаря Ви, госпожо Солакова.
Уважаеми колеги, следващ докладчик съм аз.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е
публикувана преписка с вх. № ЕП-00-2 от 24.07.2018 г. Обръщам
внимание на тази преписка. Пристигна непосредствено преди
заседанието и затова си я разпределих. Тя е от генералния секретар
на Европейския парламент. Генералният секретар на Европейския
парламент се е обърнал към всички органи за управление на избори
индивидуално, включително и към Централната избирателна
комисия, като обръща внимание на киберсигурността в рамките на
изборите за Европейски парламент, които ще се проведат в
съответния период догодина.
В тази връзка генералният секретар посочва, акцентира върху
заплахите – манипулиране, подправяне, нарушаване на
легитимността на процеса на регистрация на гласоподаватели,
избирателни списъци, на процеса на преброяване на гласовете,
загуба на достъп до информационна структура или до данни от
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органа за управление на изборите, кражба на данни, включително на
чувствителни данни, изтичане на чувствителна информация и други.
С оглед на това и с цел да повиши осведомеността относно
киберсигурността по време на изборите за Европейски парламент
2019 г. Европейският парламент ще представи сборник, който е
изготвил в тази насока. Парламентът организира полудневен
семинар в Брюксел, чиято програма е приложена към писмото.
Генералният секретар завършва с това, че ще ни бъде задължен, ако
определим представител на нашата избирателна комисия, който да е
в състояние да интегрира техническите елементи на сборника и да ги
разпространи ефективно и популяризира в рамките на Централната
избирателна комисия по време на подготвителния и окончателния
етап на изборите за Европейски парламент.
Става дума за полудневен семинар през септември – 25
септември 2018 г. – в Брюксел. Към днешна дата, колеги, е за
сведение и запознаване. Ще върна преписката на следващо
заседание, за да се определят представителите.
Уважаеми колеги, следващият докладчик е господин Томов.
След това е госпожа Ганчева. Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Връщам се към преписката,
която докладвах за сведение на миналото ни заседание. Тя е с вх.
№ ЦИК-07-113 от 19.07.2018 г. Намира се във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали от предишното заседание. Ставаше дума за
предложението от Международния център за парламентарни
проучвания за номинации за церемонията за връчване на
международни награди в областта на изборите.
Тогава го докладвах за сведение, тъй като към него има един
преведен доста обемист текст, обясняващ какви са номинациите и за
какво са. В момента го връщам, тъй като моето предложение, което
направих, след като се запознах с всички материали, включително от
сайта им, е да не се възползваме от възможността да се
самономинираме. Тоест, аз не правя предложение да правим
самономинация, но е редно комисията да го обсъди като цяло и, ако

30
някой има такова предложение, да го разгледаме и дискутираме
върху него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само да добавя, че срокът е 31 юли
2018 г., така че има време. Можете да помислите и до следващото
заседание. Отнася се до ЦИК, но може и за конкретен човек.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, господин Томов докладва на миналото заседание
преписката, докладва я и сега. Към днешна дата е за сведение. Ако,
колеги, някой от вас желае да върне преписката, моля да го направи
на следващи заседания. Ако в рамките на две заседания не го
направи, то тогава преписката ще се счита за приключена.
Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка пета от дневния
ред.
Продължаваме с точка шеста от дневния ред:
6. Разни.
След това, ако преценим, ще се върнем на точка първа.
Заповядайте, госпожо Нейкова.
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, от предходното заседание
остана да одобрим текста на съобщение, което да се публикува на
нашата страница във връзка с исканията за заличаване на лични
данни от регистрите на Централната избирателна комисия. Проектът
на съобщение беше изпратен на всички. Това е текстът, който
виждате. Това е предложението на колегата Андреев във връзка с
исканията за заличаване на лични данни. Така че моля да се
запознаете.
Госпожа Радославова е прегледала и протокола от предходно
заседание и всъщност в протокола са вписани предложенията на
колегата Андреев и текстът е съобразен с тях.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Уважаеми
колеги, подлагам на гласуване така предложеното съобщение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Камелия Нейкова, Кристина
Цветославова Цанкова-Стефанова, Мария Мусорлиева, Мартин
Райков, Метин Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна
Стоева-Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, в точка „Разни“ има още един докладчик.
Това е госпожа Стефанова. Заповядайте, госпожо Стефанова.
КРИСТИНА ЦАНКОВА-СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги,
във връзка с предстоящото назначаване на избрания кандидат за
заемане на позицията главен специалист – домакин, ви докладвам за
сведение направена справка-проверка в Министерство на
правосъдието от предоставения ни достъп до регистъра от господин
Николай Желязков във връзка с проверка за свидетелство за
съдимост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря Ви,
госпожо Стефанова.
Уважаеми колеги, връщаме се на точка първа от дневния
ред:
1. Проект на хронограма за частичните избори за кметове,
насрочени на 14 октомври 2018 г.
Уважаеми колеги, благодаря за колективния конструктивен
труд.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения
ни проект на хронограма, ведно с корекциите, направени в
оперативен порядък, които аз записах, ведно с решението за
приемането на хронограмата, за да приемем и двата акта заедно
Моля, гласувайте.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Ивилина Алексиева, Катя
Иванова, Камелия Нейкова, Кристина Цветославова ЦанковаСтефанова, Мартин Райков, Мария Бойкинова, Метин Сюлейман,
Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Решението се приема.
Решението има № 5109-МИ.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на
Централната избирателна комисия. Свиквам следващото заседание
на комисията в четвъртък, 26.07.2018 г. от 10,30 ч.

(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Божидарка Бойчева

