
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

П Р О Т О К О Л

№ 655 

На  26  юли  2018  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 
Докладва: Александър Андреев

2. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения 
на ОИК. 

Докладват: Росица Матева, Ерхан Чаушев
3. Доклад относно изготвени документи, касаещи защитата на 

лични данни. 
Докладва: Камелия Нейкова

4. Доклади по писма. 
Докладват:  Иванка  Грозева,  Владимир  
Пенев, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева,  
Росица Матева, Георги Баханов

5. Разни. 
Докладват:  Кристина  Стефанова,  Севинч 
Солакова

ПРИСЪСТВАХА:  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Мария 
Мусорлиева,  Севинч  Солакова,  Александър  Андреев,  Бойчо 
Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  Христов, 
Ерхан Чаушев,  Ивайло Ивков,  Иванка  Грозева,  Камелия Нейкова, 



Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова, 
Мартин  Райков,  Метин  Сюлейман,  Росица  Матева,  Румен  Цачев, 
Румяна Стоева-Сидерова, Таня Цанева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВА: Йорданка Ганчева. 
Заседанието  бе  открито  в  10,50  ч.  и  председателствано  от 

госпожа Ивилина Алексиева – председател на комисията.

* * *

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Добър  ден, 
колеги!  В  залата  сме  18  членове  на  Централната  избирателна 
комисия. Имаме необходимия кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 
на 26 юли 2018 г. Откриваме го по-късно, защото преди това имахме 
работни обсъждания на актуални въпроси. 

Колеги,  предлагам  ви  следния  проект  на  дневен  ред:  т.  1. 
Проект  на  решение  за  промяна  в  състав  на  ОИК  –  докладчик 
господин Андреев; т. 2. Доклади относно искания за изплащане на 
възнаграждения на ОИК – докладчик госпожа Матева; т. 3. Доклад 
относно изготвени документи, касаещи защитата на лични данни с 
докладчик госпожа Нейкова; т. 4. Доклади по писма с докладчици 
госпожа Грозева,  господин Пенев,  госпожа Солакова и  аз;  и  т.  5. 
Разни с докладчик госпожа Стефанова. 

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

Колеги, подлагам на гласуване дневния ред. 
Режим на гласуване. 
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
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Сюлейман,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-Сидерова,  Севинч  
Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Колеги,  само да кажа, че в точка втора ще докладва освен 
госпожа Матева, и господин Чаушев. 

Дневният ред е приет. 
Колеги, преди да преминем към точка първа, бих искала да ви 

уведомя,  че  от  днешното  заседание  отсъстват  госпожа  Ганчева  и 
господин  Христов  по  обективни  причини,  а  господин  Томов  ме 
информира, че ще закъснее. 

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

1. Проект на решение за промяна в състав на ОИК. 
Заповядайте, господин Андреев. 
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

преписка с вх. № МИ-10-25 от 25.07.2018 г., която е във връзка с 
предложение от страна на политическа партия „АБВ“ за назначаване 
на член на общинската избирателна комисия – Брезово. На мястото 
на член на общинската избирателна комисия,  който беше освободен 
с наше Решение № 5104-МИ/НР от 17.07.2018 г. поради наличието 
на  несъвместимост,  а  именно  наложено  наказание  за  извършено 
престъпление. 

Във  връзка  с  това  предложението  е  направено  от 
председателя  на  ПП  „АБВ“  Константин  Проданов,  като  към 
предложението,  което  е  постъпило  по  електронната  поща,  е 
приложено удостоверение за актуално състояние на политическата 
сила, диплома за висше образование на  Дора Георгиева Шаллиева-
Рупска за магистър – медийна информация и реклама, и декларация 
по наше Решение № 3255-МИ/НР от 7 юни 2016 г. по чл. 75, ал. 7, т. 
1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от Изборния 
кодекс. 

Тъй като документите са постъпили по електронната поща, не 
са  в  момента  в  оригинал,  независимо  от  всичко  аз  предлагам  да 
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направим замяната. С оглед на това е подготвен проект на решение 
№ 5078, като в него правя една-единствена корекция, а именно: в 
диспозитива не е изписано второто име на госпожа Дора Шаллиева-
Рупска, а именно Георгиева. Дадена е само с фамилното име. Това е 
допусната грешка при изписването. В тази връзка правя само тази 
добавка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
господин Андреев. 

Заповядайте, господин Баханов. 
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само един уточняващ въпрос, господин 

Андреев, тъй като от медиите стана ясно, че преди около месец, ако 
не  се  лъжа,  имаше промяна  в  председателстващия  партия „АБВ“. 
Казахте,  че  заявлението  е  подадено  от  Константин  Проданов,  а 
доколкото ми е  известно от  медиите,  председател  стана господин 
Румен Петков. Не знам дали аз съм в грешка, но може ли да внесем 
уточнение по този въпрос? 

АЛЕКСАНДЪР  АНДРЕЕВ:  Във  връзка  с  така  поставения 
въпрос, да, дотолкова доколкото няма промяна – както в регистъра 
на политическите партии не е вписана промяна, така и при нас не е 
заявена,  то  е  подадено  от  председателя,  който  е  с  правата  към 
момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Господин Ивков, заповядайте. 
ИВАЙЛО  ИВКОВ:  Аз  не  зная,  това  решение  сигурно  е 

стандартно за някакви замени, обаче правните основания считам за 
изцяло не на място. Предлагам директно на мястото на този текст да 
имаме чл. 88 във връзка с чл. 66 и всичко друго да отпадне, защото 
ми  се  струва,  че  няма  място  точно  в  тази  замяна.  Правното 
основание горе… (Реплики.) 

А какви са тези чл. 75? – А, това е за декларацията. 
Добре, а чл. 65, ал. 1? (Реплики.) 
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Това е към декларацията, т.е. това не е правното основание. 
За  правно  основание  тогава  предлагам  да  допълним  чл.  88  във 
връзка с чл. 66. 

Грешка.  Сега  ще  ви  кажа  точно.  За  назначаването  на 
общинската  избирателна  комисия  във  връзка  с  чл.  66  трябва  да 
видим. Това е чл. 81. (Реплики.) 

Видях  го  и  си  оттеглям  предложението,  защото  горе  е  за 
декларациите. Моя е грешката, извинявам се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други коментари? – Не виждам. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване така предложения 

проект на решение с направеното допълнение.
Режим на гласуване. 
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов,  Владимир Пенев,  Георги Баханов,  Ерхан Чаушев,  
Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  
Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  
Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Метин  
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Уважаеми колеги, това е Решение № 5110-МИ/НР. 
С това изчерпахме точка първа от дневния ред.  

Уважаеми  колеги,  бих  ви  помолила  първо  да  разгледаме 
точка трета от дневния ред, която е за сведение и след това да се 
върнем на точка втора: 

3. Доклад  относно  изготвени  документи,  касаещи 
защитата на лични данни. 

Заповядайте, госпожо Нейкова. Благодаря ви, колеги. 
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря и аз. 
Колеги,  докладвам  ви  Докладна  записка  от  Милена 

Радославова  с  вх.  № ЦИК-09-147 от  25 юли 2018  г.  В папката  с 
моите инициали от днес е публикувана. 
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Това е проект на документи във връзка със Закона за защита 
на  личните  данни  и  конкретно  с  прилагането  на  Регламент  (ЕС) 
2016/679 от 25 май 2018 г., който се прилага за защита на личните 
данни. Сега ги докладвам за сведение, защото и аз от всичко това, 
което ми беше предоставено днес, съм се запознала предварително 
само  с  политиката  за  защитата  на  личните  данни  в  Централната 
избирателна комисия, каквато имахме преди и която трябваше да се 
актуализира  и  съобрази  с  новите  изисквания.  На  госпожа 
Радославова  и  госпожа  Тихолова  съм  предоставила  моите 
предложения за промяна в определени текстове. Мисля, че те са ги 
съобразили. 

По отношение на останалите проекти – не съм се запознала с 
тях, така че ги докладвам за сведение и предлагам те да се поставят 
на  работно  обсъждане  в  ден,  който  Централната  избирателна 
комисия  прецени,  след  което  да  бъде  взето  решение  дали  се 
одобряват  в  този  вид.  И  може  би  да  бъдат  предоставени  на 
вниманието на всички колеги за бележки по електронната поща и да 
си определим може би някакъв срок, в който да ги приемем, защото 
така или иначе те трябва да станат факт колкото се може по-бързо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Нейкова. 

Да, аз също моля да бъдат изпратени по електронната поща и 
да се запознаем с тях до вторник, така че във вторник да можем да 
започнем  работни  обсъждания.  (Коментари  и  уточнения  извън 
микрофона.)

Уважаеми колеги, обсъждахме работно текстове от внесения 
законопроект  за  изменение  и  допълнение  на  Закона  за  защита  на 
личните  данни,  с  които  Централната  избирателна  комисия  ще  се 
запознае.  Сега,  към  днешна  дата  целият  доклад  е  за  сведение  и 
запознаване. 

И преминаваме към разглеждането на точка втора от дневния 
ред: 
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2. Доклади  относно  искания  за  изплащане  на 
възнаграждения на ОИК. 

Първи докладчик е госпожа Матева. 
Преди да дам думата на госпожа Матева, моля в протокола да 

се отбележи:  изпаднала съм в заблуждение. Господин Христов не 
отсъства по обективни причини днес. Последният ден за отсъствието 
по обективни причини беше в предходното заседание. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 
Колеги, както се разбрахме на миналото заседание, връщам 

на доклад искане за изплащане на възнаграждение от общинската 
избирателна  комисия  –  Хайредин,  след  извършените  справки. 
Припомням, че искането е получено с вх. № МИ-27-114 на 19 юли 
2018  г.,  като  с  него  се  прави  искане  да  бъдат  изплатени 
възнаграждения за заседание на 29 март 2017 г., на 15 май 2017 г. и 
18 юли 2018  г. 

Във вътрешната мрежа в папката с моите инициали е качена 
цялата  преписка  по  случая,  тъй  като  се  оказа  при  извършената 
справка  за  2017  г.,  че  е  правено  такова  искане  за  изплащане  на 
възнаграждение и ние сме отказали. Направила съм извадка от двата 
протокола  от  заседания  на  Централната  избирателна  комисия.  Те 
също  са  качени  във  вътрешната  мрежа  с  мотивите,  които 
Централната  избирателна  комисия  е  приела,  за  да  откаже 
изплащането на тези две възнаграждения. 

За  пълнота  на  доклада,  както  се  разбрахме,  направих 
проверка днес в Апелативния съд – Наказателно отделение. Преди 
малко  говорих  и  лично  със  съдията  докладчик,  тъй  като  делото, 
както и в предходно заседание стана ясно, е обявено – делото, което 
е  образуване  по  искане  за  възобновяване  на  наказателното 
производство, е обявено за решаване и самата папка като такава се 
намира  при  съдията  докладчик.  В  системата  на  Софийския 
апелативен  съд  няма  данни  да  е  правено  искане  и  да  има 
произнасяне на съда за спиране изпълнението на присъдата, каквото 
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има  като  правна  възможност,  заложена  в  чл.  420  от 
Наказателнопроцесуалния  кодекс,  където  в  ал.  3  е  казано,  че 
искането  за  възобновяване  на  наказателното  дело  не  спира 
изпълнението  на  присъдата,  освен  ако  прокурорът  или  съдът  – 
компетентен да разгледа искането, постанови друго. 

Говорих лично със съдията докладчик, за да се уверим, че все 
пак  в  кориците  на  делото  няма  такова  искане,  няма  такова 
произнасяне.  Тя  го  потвърди  преди  малко,  така  че  в  момента 
присъдата би следвало да бъде приведена в изпълнение. 

Във връзка с това аз ви предлагам да потвърдим решението 
на Централната избирателна комисия от миналата година за двете 
възнаграждения и да откажем изплащането на това възнаграждение 
от 18 юли 2018 г., тъй като – видно от протокола, който е изпратен 
от  проведеното  заседание,  решението  на  общинската  избирателна 
комисия да изчака постановяването на решението на Апелативния 
съд  –  София,  е  взето  само на  база  предоставени  от  лицето  Емил 
Алексиев  Тодоров  становище  и  искането  за  възобновяване  на 
наказателното дело. Както казах, съгласно НПК, присъдата трябва да 
бъде приведена в изпълнение. И след като от 27 февруари, когато 
общинската  избирателна  комисия  е  получила  документите,  които 
препратихме от Районна прокуратура – Козлодуй, за привеждане на 
присъдата  в  изпълнение,  не  е  взела  решение,  на  практика 
общинският съвет действа в незаконен състав. 

По тази причина първо предлагам да вземем решение да не се 
изплащат  възнагражденията.  Второ,  предлагам  ви  да  напишем 
отново  писмо  до  Районна  прокуратура  –  Козлодуй,  с  копие  до 
Окръжна прокуратура – Монтана и до Върховна административна 
прокуратура , тъй като те с тяхно писмо са искали информация от 
Централната избирателна комисия дали са приведени в изпълнение 
присъдите на Емил Алексиев Тодоров и Крум Костадинов Крумов. 
Припомням, че това са двете лица, които са осъдени по едно и също 
дело с тези присъди. Така че в тази връзка и по повод на тяхното 
искане да информираме за развитието на случая. 
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Предлагам  също  така  да  информираме  и  председателя  на 
общинския  съвет.  Може би с  едно  писмо все  пак  до  общинската 
избирателна комисия отново да им обърнем внимание на чл. 420 от 
НПК,  че  искането  за  възобновяване  не  спира  прилагането  на 
присъдата. И да информираме председателя на Общинския съвет – 
Хайредин,  за  това  че  на  практика  от  м.  февруари  решенията  на 
Общинския съвет биха били атакуеми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, други становища и коментари? – Не виждам. 
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване анблок направените 

предложения. 
Режим на гласуване. 
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-
Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария  Мусорлиева,  Метин 
Сюлейман, Росица Матева, Румен Цачев, Румяна Стоева-Сидерова,  
Севинч Солакова, Таня Цанева), против – няма.  

Приема се.   
Следващ докладчик е господин Чаушев. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-109 от 

10.07.2018 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 
от  общинската  избирателна  комисия  –  Девин.  Възнаграждение  за 
проведено  заседание  на  5.07.2018  г.,  на  което  са  присъствали 
председател,  заместник-председател,  секретар и четирима членове. 
На  това  заседание  са  взели  и  приели  становище  по  дело  по 
отношение на оспорване на избори по жалба – по административно 
дело № 130 от 2018  г. 

Предлагам  да  им  се  изплати  това  възнаграждение  на 
основание  наше  Решение  №  2901  от  5  ноември  2015  г.,  т.  11. 
Предлагам да се изплати, като по преписката има контролен лист и 
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счетоводна  справка  за  изплащане  на  възнаграждение  за  това 
заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване направеното предложение.  
Режим на гласуване. 
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 20 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
Уважаеми колеги, с това изчерпахме точка втора от дневния 

ред. 

Преминаваме към точка четвърта: 
4. Доклади по писма. 
Първи  докладчик  е  госпожа  Грозева,  след  това  господин 

Пенев. 
Преди да  дам думата  на  госпожа Грозева,  упълномощавам 

госпожа Мусорлиева да води. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Благодаря ви. 
Уважаеми  колеги,  в  предходното  заседание  ви  докладвах 

писмо  от  Столична  община,  подписано  от  заместник-кмета  на 
Столична  община  госпожа  Ралица  Стоянова,  и  от  секретаря  на 
общината  Светозар  Ерменков,  които  ни  молеха  да  им  дадем 
указания  относно  начина  и  реда  за  унищожаване  на  печати  на 
секционни  избирателни  комисии  от  предходни  избори,  които  се 
намират на съхранение при тях.  

Изготвила  съм  кратък  отговор,  който  е  в  моята  папка  за 
днешното заседание, като последното изречение може и да отпадне. 
Моля да го видите. Съвсем кратък е отговорът. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Време  за 
запознаване, колеги. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Докладвах да им укажа акта. Трябваше 
днес да ви представя писмен отговор. Той е много кратък. Все пак да 
го видите. (Реплики.) 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА: 
Заповядайте, госпожо Сидерова. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз още на обсъждането предния път 
предложих и сега поддържам унищожаването на печатите да стане 
след 3 септември 2018 г., ако няма насрочени частични избори. Само 
толкова, нищо повече.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Вие 
приемате ли това? – Добре, приема се от докладчика. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 
КАТЯ ИВАНОВА: (Без микрофон.)
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Приети са и 

двете предложения от докладчика. 
Други предложения има ли? (Реплики.) 
Има ли други предложения по това писмо? Докладчикът прие 

така направените предложения за поправки. 
Режим  на  гласуване  с  тези  поправки  –  Указа,  след  3 

септември и че е изменен през 2002 г.  
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 

колеги, следващият докладчик е господин Пенев. 
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ВЛАДИМИР  ПЕНЕВ:  Колеги,  докладвам  ви  Докладна 
записка  с  вх.  №  ЦИК-09-146  от  25  юли  2018  г.  от  Милена 
Радославова  за  директор  на  Дирекция  „Администрация“  в  ЦИК. 
Докладвам  я  за  сведение  и  запознаване.  Към  тази  докладна 
приложено е представен проект за вътрешни правила за управление 
на  цикъла  на   обществените  поръчки  в  ЦИК.  Би  трябвало  да  е 
публикувано във вътрешната мрежа в моята папка. Да, публикувано 
е.  Считам,  че  е  необходимо  да  се  запознаем  подробно  с 
предложените вътрешни правила и да проведем обсъждане в работен 
и  оперативен  порядък  в  съответните  работни  групи,  за  което 
предполагам госпожа Алексиева ще определи подходяща дата. 

За запознаване и за утвърждаване. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Да,  благодаря 

господин Пенев.  Както  и  при доклада на  госпожа Нейкова преди 
малко моята молба ще бъде да се изпратят и по електронната поща 
на членовете на ЦИК, за да могат да се запознаят с документите. 

Уважаеми  колеги,  давам  думата  на  госпожа  Солакова  да 
докладва. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах ви една 
молба от госпожа Гергана Петрова с вх. № ЦИК-11-47 от 23 юли 
2018  г., за предоставяне на служебна бележка, от която да е видно 
какви възнаграждения за кои периоди е получавала  тя по силата на 
сключени граждански договори. Изготвена е една такава справка. В 
два варианта е: в табличен и в нетабличен вид. Моля да погледнете. 

Аз  ви  предлагам  служебната  бележка  с  информация  в 
табличен вид да бъде изпратена на госпожа Петрова заедно с нашите 
най-добри пожелания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам вх. 

№  ЦИК-00-573  от  26  юли  2018  г.  Това  е  по  електронната  поща 
уведомление  от  Националната  агенция  за  приходите  за 
потвърждение  на  заявлението  за  подаване  на  документи  по 
електронен път от Централната избирателна комисия чрез Милена 
Радославова  Мишева  с  квалифициран  електронен  подпис.  Ние 
имаме протоколно решение, с което определихме Николай Желязков 
и Милена Радославова да подават и получават такива документи по 
електронен  път  от  определени  институции  във  връзка  с 
електронните услуги. И в този случай сме получили потвърждение 
по нейното подадено заявление. 

За сведение ви го докладвам. 

Докладвам  ви  вх.  №  ЦИК-00-571  от  25  юли  2018  г.  от 
„Информационно  обслужване“  АД  в  изпълнение  на  договор  от 
25 януари 2018 г., за поддръжка на програмен продукт за електронна 
система  за  управление  на  документи.  Представили  са  ни  приемо-
предавателен протокол по изпълнението на този договор. По силата 
на същия ние следва да приемем работата за извършените дейности 
в периода от 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018  г. Представени са три 
екземпляра,  подписани  от  изпълнителния  директор  на 
„Информационно обслужване“ АД. 

Предлагам  ви  да  приемем  работата  по  изпълнението  на 
договора  за  този  период  до  30  юни  2018  г.,  да  се  удостовери  с 
подписите на Централната избирателна комисия, както е предвидено 
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в  представените  проекти,  и  да  се  върнат  екземплярите  на 
„Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Режим на гласуване. 
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  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. 
СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  вътрешната 

мрежа е публикуван проект на писмо, изготвен от госпожа Петранка 
Семерджиева. Предлага се да изпратим писмо до главния секретар 
на Народното събрание с искане да ни предоставят информация за 
размерите на заплатите на председателите на комисии в Народното 
събрание, на чиито заплати са приравнени заплатите на министрите, 
съгласно РМС от 1990 г. и 1994 г. С оглед на това, че съгласно чл. 52 
възнаграждението  на  председателя  на  Централната  избирателна 
комисия е равно на възнаграждението на министър и актуализацията 
на средномесечните работни заплати в Националния статистически 
институт  на  всяко  тримесечие  предполага  в  Централната 
избирателна комисия да  постъпва официално тази информация от 
Народното събрание. 

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

това писмо. 
Режим на гласуване. 
Гласували 21 членове на ЦИК: за – 21 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
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Христов,  Ивайло  Ивков,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  Кристина  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. 

Уважаеми  колеги,  продължаваме  със  следващи  доклади. 
Колеги, аз ще бъда много кратка. 

Във вътрешната мрежа в моята папка е публикувана преписка 
с вх. № ЦИК-07-115 от 25.07.2018 г., в превод с вх. № ЦИК-07-115-1 
от  26-07.2018  г.  Към  настоящия  момент  е  за  сведение,  колеги. 
Приканват  ни да  отбележим датите  15 и  16 октомври 2018 г.,  на 
които  дати  всъщност  в  Брюксел  ще  се  проведе  Конференция  на 
Европейския съюз на високо равнище на тема „Намеса в изборите в 
дигиталната ера“. Тази конференция е организирана от Европейския 
център  за  политическа  стратегия  към  Европейската  комисия  и 
Работна група „Сигурност“ под патронажа на сър Джулиан Кинг – 
европейски комисар по въпросите на Съюза за сигурност. 

Към днешна дата е за сведение, тъй като предстои да бъде 
изпратена  подробна  информация  заедно  с  официална  покана. 
Считам,  че  представители  на  Централната  избирателна  комисия 
следва  да  присъстват,  включително  в  контекста  на  предстоящите 
избори  за  членове  на  Европейския  парламент.  Аз  още  отсега 
заявявам  своето  желание  да  съм  един  от  представителите  на 
комисията. 

На второ място, колеги, само ви припомням преписка, която 
ви  докладвах  на  миналото  заседание  с  вх.  №  ЕП-00-2  от 
24.07.2018 г., като отново ви приканвам и ви моля при изпълняващия 
в момента длъжност директор на дирекция,  който желае да вземе 
участие, да подаде информация, за да можем да гласуваме. 

Това са моите доклади. 
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Заповядайте, господин Пенев. 
ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, докладвам ви преписка с вх. 

№ ПВР-09-56  от  25  юли  2018  г.  Същата  е  публикувана  във 
вътрешната мрежа в моята папка за днешното заседание. Касае се за 
постановление  за  прекратяване  на  досъдебно  производство  на 
Районна прокуратура – Ардино. 

От  постановлението  е  видно  и  фактическата  обстановка  е 
такава: на 13 ноември, т.е. на балотажа на изборите за президент и 
вицепрезидент,  в  избирателна секция № 045 в с.  Дедино,  община 
Ардино е пристигнало непознато лице, което пожелало да упражни 
избирателното  си  право,  като  представило  удостоверение  за 
гласуване на друго място. В удостоверението за гласуване на друго 
място ЕГН-то не е съвпадало с ЕГН-то на лицето по лична карта. 
Комисията е указала на лицето да си извърши поправка на ЕГН-то в 
удостоверението, след което му е дала да си попълни декларация и 
го е допуснала да гласува. 

В същия ден, но следобед, в друга секция в с. Левци, община 
Ардино, се случва почти същото. Явява се непознато лице. Заявява, 
че желае да гласува с удостоверение за гласуване на друго място. 
Предоставя му се декларация за гласуване, той си я попълва и го 
допускат да гласува. 

От протокола при преброяването на гласовете се установява, 
че и на двете места – в първата секция има две невалидни бюлетини, 
а  във втората секция има една невалидно бюлетина.  А лицето,  за 
което става въпрос, е журналистът от БТВ Петър Нанев Нанев, който 
и  на  двете  места  след  като  е  гласувал,  се  е  върнал  с  камера  и 
направил  репортаж,  като  е  задал  въпрос  как  така  е  допуснат  да 
гласува,  след като няма право да  гласува.  Като  се  установява,  че 
освен че не е лице, което има право да гласува с удостоверение за 
гласуване на друго място, самите удостоверения са били изготвени 
от него и не са отговаряли на образеца, не са били издадени от орган 
по чл. 23, не са съдържали съответните реквизити, но въпреки това е 
допуснат да  гласува,  като намеренията  на журналиста  са  били да 
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демонстрира колко неподготвени са били членовете на секционните 
избирателни комисии в страната по принцип. 

С постановлението, след като е обсъдена цялата фактическа 
обстановка,  е  взето  решение  за  прекратяване  на  досъдебното 
производство.  Изложени  са  подробни  мотиви  от  страна  на 
прокурора, че се касае за малозначителност на извършеното деяние, 
тъй като всъщност, за да се случи това деяние, виновни са и двете 
секционни  избирателни  комисии,  които  са  допуснали  множество 
нарушения. И отделно от това и в двата случая лицето твърди, че е 
гласувало с невалидни бюлетини, за да не повлияе на резултата. И е 
прието, че се касае за маловажен случай. 

Докладвам  го  за  сведение.  Седемдневен  е  срокът  за 
оспорване на това постановление. Ако някой от останалите колеги 
има друго предложение, от вчера тече този срок, когато е постъпило 
постановлението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Заповядайте, госпожо Сидерова. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  питам  прокуратурата  откога  не 

преследва документни престъпления при използването на документ 
нарочно създаден за целта за нарушение на закона. За мене тука е 
налице още едно престъпление, което е по-съществено. Защото то е 
умишлено  създаване  на  документ  с  невярно  съдържание  и 
използването  на  такъв.  Както  казва  НПК,  ако  не  се  лъжа,  и  с 
определена цел. А целта не е законосъобразна. 

МАРИЯ  БОЙКИНОВА:  Прокурорът  е  написал,  че 
бюлетините са невалидни. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ако бюлетината е невалидна, е още 
по-голямо престъпление. (Реплики.) 

Тука  се  откриват,  както  подсказват  колегите:  единият 
документ  е  удостоверение  за  гласуване  на  друго  място;  другият 
документ е  по твърдение на журналиста невалидна бюлетина,  т.е. 
създаване на бюлетина също с невярно съдържание. 
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ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Колеги, невалидна бюлетина в смисъл, 
че  са  задраскани  и  двамата  кандидати.  Затова  е  невалидна  – 
недействителен глас. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Но по негово твърдение. (Реплики.) 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Какво  значи?  Те  не  са  проверили. 

Невалидна  бюлетина.  Аз  разбирам,  че  е  изнесъл  истинската 
бюлетина, но това е административно нарушение. (Реплики.) 

ВЛАДИМИР ПЕНЕВ: Само във връзка със съображенията на 
колегата  за  документни престъпления,  пропуснах  да  кажа,  а  и  за 
пълнота на доклада: в постановлението са обсъдени съображения, че 
не  може  да  бъде  ангажирана  отговорността  за  документно 
престъпление,  тъй  като  лицето  въобще  не  е  следвало  да  попълва 
такива декларации, които са му предоставени, тъй като въобще не е 
било правоимащо да гласува по този ред лице. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Госпожо 
Сидерова, заповядайте. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Общото мнение на няколко колеги е 
и  аз  предлагам  да  обжалваме.  Пропуснах  по-рано  да  кажа,  че  и 
декларациите са документ с невярно съдържание, които той е подал. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Уважаеми 
колеги, постъпи в залата предложението да обжалваме. Аргументи 
бяха изложени. Аз подлагам на гласуване това предложение. 

Режим на гласуване. 
Гласували 22 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,  

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емануил Христов, Ивайло Ивков,  
Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Камелия  Нейкова,  Катя  Иванова,  
Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Мария 
Мусорлиева,  Мартин  Райков,  Росица  Матева,  Румяна  Стоева-
Сидерова,  Таня  Цанева),  против  –  7  (Владимир  Пенев,  Ерхан 
Чаушев,  Иванка  Грозева,  Метин Сюлейман,  Румен Цачев,  Севинч  
Солакова, Цветозар Томов).  

Благодаря. Колеги, ще обжалваме. 

18



Заповядайте, госпожо Матева. 
РОСИЦА  МАТЕВА:  Колеги,  в  миналото  заседание  ви 

докладвах две писма от A-WEB. Пристигнал е преводът. Едното е с 
вх.  № ЦИК-07-64-13 в английския вариант, а преводът от днешна 
дата е с вх. № ЦИК-07-64-14. Това е информация за проведената на 
10  юни  2018  г.  среща  на  членовете  на  Специалния  комитет  по 
изменение  на  хартата,  както  е  преведено,  но  това  всъщност  е 
комисията,  която  е  създадена  за  изменение  на  устава  на 
Асоциацията. Има информация за присъствалите представители на 
тази среща. 

Избран е  председател на  тази комисия,  както и  заместник-
председател.  Заместник-председателят  е  от  Доминиканската 
република,  и  следващата  среща  ще  бъде  в  Доминиканската 
република. А пък за председател на комитета избрана комисията на 
Малави. Има и информация за проведените обучения и наблюдения 
на  избори,  на  които  присъстваха  и  наши  представители  от 
Централната избирателна комисия на Българя. 

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-07-64-15. Това е преводът 
на вх. № ЦИК-07-64-12. Това ни изпратени мненията на някои от 
членовете на Асоциацията по изменението на Устава, а именно на 
Индия, Казахстан и Филипините. 

Тъй като е  доста обемен материалът,  аз  ви го предлагам в 
момента  за  сведение  и  запознаване.  Ще  го  предоставя  на 
юрисконсулт Радославова, тъй като тя досега проследява промените 
в Устава, за да изрази становище и да го представи на председателя 
на ЦИК за становище и предприемане на последващи действия, тъй 
като българската Централна избирателна комисия е определена да 
представлява Европа и е един от представителите на Европа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Матева.  Молбата ми ще бъде становището да е както по 
предложените  промени  в  Устава,  така  и  новопостъпилите 
предложения от Избирателната комисия на Индия. Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми  колеги,  във  връзка  с 
цялата  тази  кореспонденция  с  Държавна  агенция  „Електронно 
управление“  относно  инвентаризацията  на  информационно-
комуникационните  ресурси  в  административните  органи  в 
държавата,  получаваната  допълнително  информация  както  от 
Държавна  агенция  „Електронно  управление“,  така  и  от 
администрацията  на  Централната  избирателна  комисия,  последно 
информация от Веселина Тихолова – експерт ИКТ, на 9 юли 2018 г., 
допълнително  извършено  проучване  и  като  ни  информира  и  за 
последния разговор от тази сутрин за датите за посещение от фирма 
„Стемо“ ООД в Централната избирателна комисия с осигуряване на 
достъп  до информационно-комуникационни ресурси,  включително 
сървъра на Централната избирателна комисия, и като имам предвид, 
че  цялата  тази  информация  е  свързана  с  изграждане  на  среда  за 
електронно  управление  чрез  анализиране  на  възможностите  на 
прехвърляне  към  облачна  организация  на  информационно-
комуникационните  ресурси  на  администрацията  на  базата  на 
държавен хибриден частен облак, и като имаме предвид и статута на 
Централната  избирателна  комисия   и  законовите  правомощия  на 
ЦИК,  считам,  че  Централната  избирателна  комисия  няма  правно 
основание да предостави исканата информация, съответно достъп на 
съответните  длъжностни  лица  до  ресурсите  на  Централната 
избирателна комисия. 

В този смисъл ви предлагам да изпратим писмо до Държавна 
агенция „Електронно управление“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
Не виждам коментари. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка  Грозева,  Ивилина  Алексиева-
Робинсън,  Катя  Иванова,  Кристина  Цанкова-Стефанова,  Мария  
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Мусорлиева,  Росица  Матева,  Румен  Цачев,  Румяна  Стоева-
Сидерова, Севинч Солакова, Таня Цанева, Цветозар Томов), против 
– 2 (Ивайло Ивков, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
Заповядайте, господин Баханов. 
ГЕОРГИ  БАХАНОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 

уважаеми колеги, на предходно наше заседание повдигнах въпроса 
относно лицето, което ще има достъп до Архива с оглед снабдяване 
на  членове  на  Централната  избирателна  комисия  с  необходими 
документи  по  входирани  преписки  с  искания  от  съответни 
прокуратури, следствени отдели. Аз конкретно имам от ОД на МВР 
от  различни  райони  на  страната,  включително  и  в  София.  На 
предходно заседание е било взето решение това да бъде лицето – 
служител  от  администрацията  Кирил  Пенев.  Доколкото  ми  е 
известно, той е в отпуск и в субективна невъзможност да изпълнява 
това  възложено  му  задължение  с  решение  на  Централната 
избирателна комисия. 

И с оглед на факта – предполагам, че и други колеги имат 
такива преписки, които са почти от напускането на Стоян Русинов, 
т.е. месец – месец и две седмици и т.н., и с оглед да бъдем коректни 
към съответните районни полицейски управления, които в някои от 
исканията си молят и за спешност на тази информация, ще моля да 
вземем  решение,  с  което  да  упълномощим  друго  лице  от 
администрацията, което е запознато и което е имало вече достъп до 
Архива на Централната избирателна комисия и може ефективно да 
изпълнява тези функции, да се заеме с тази длъжност. Мисля, че не 
са много преписките, но да не бавим изпълнението им и да влизаме в 
излишни конфликти със съответните служби. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Кое  конкретно 
лице предлагате? (Реплики.) 

Уважаеми  господин  Баханов,  имаме  нова  конкретна 
информация по този повод. В точка „Разни“ тя ще бъде докладвана и 
може би това ще реши въпроса, който вие поставяте. 
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Преминаваме към последната точка от дневния ред: 
5. Разни. 
Заповядайте, госпожо Стефанова. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, в моята папка 

от  днешното  заседание  е  публикувано  становище  от  господин 
Николай  Желязков  –  главен  юрисконсулт  в  Дирекция 
„Администрация“,  относно  възражение  на  госпожа  Мариана 
Павлова – представляваща „Клио Травел“ ООД, с вх. № ЦИК-06-16 
от  20  юли  2018  г.  във  връзка  с  взето  протоколно  решение  на 
комисията от 24 юли 2018 г. за изготвяне в писмен вид на експертно 
юридическо  становище  от  господин  Желязков,  свързано  с 
решението  за  изменение  на  обявата  и  документацията  на 
Обществена  поръчка  № 24 и  удължаване  срока  на  получаване  на 
офертите от 25 юли на 30 юли 2018 г. 

Становището е с вх. № ЦИК-09-145 от 24 юли 2018 г. Заедно 
с допълнението към него с вх. № ЦИК-09-145-1 от 25 юли 2018 г. 
Докладвам го за сведение и запознаване.  

Колеги, в папка „Главен специалист – домакин“ е публикуван 
проект на трудов договор с  нанесени корекции за назначаване на 
главен  специалист  –  домакин.  Предлагам  го  за  одобрение,  като 
датата на постъпване а 1 август 2018 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА: Благодаря. 
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: В трудовия договор са нанесени 

корекциите, които коментирахме на 19 юли. В частта „изготвил“ е 
допълнено  „съгласувал“  за  господин  Николай  Желязков,  както  и 
последното изречение в трудовия договор: „и за звено финансово-
счетоводна  и  стопанска  дейност“  вместо  „сметоводство“.  Това  са 
корекциите. (Коментари и уточнения извън микрофона.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  докато 
се  запознавате  с  договора  финално,  преди  да  го  подложа  на 
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одобрение, господин Баханов, мисля, че с това вече ще бъде решен и 
въпросът, който поставихте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря за информацията, уважаема 
госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Колеги,  мисля, 
че  се  запознахте  с  проекта  на  договор,  който  е  стандартен. 
Направихме една корекция на стр. 2. Там служителят е запознат и с 
вътрешните  актове на ЦИК.  Тук ще има точка,  като изреждането 
след това ще отпадне. 

Други корекции по договора? – Не виждам. 
Колеги, подлагам на гласуване. 
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,  

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

Предложението се приема. 
Продължете, госпожо Стефанова. 
КРИСТИНА  СТЕФАНОВА:  Уважаеми  колеги,  отново  в 

същата папка за главен специалист – домакин, са публикувани нов 
проект  на  длъжностна  характеристика  за  длъжността  „Главен 
специалист – домакин“, подготвен от госпожа Лилия Богданова. И 
старият вариант на длъжностна характеристика на същата длъжност, 
като  корекциите  са  направени  във  връзка  с  актуализацията. 
Предходната  длъжностна  характеристика  е  била,  когато  лицето  е 
било назначено по Закона за държавния служител в първата част на 
длъжностната характеристика. След това госпожа Лилия Богданова 
нанася  корекции,  които  са  обсъждани  на  работно  заседание  на 
29.06.2016  г.,  като  унифициран  вариант  за  длъжностна 
характеристика от Част пета до края. Корекциите са в сив цвят. Има 
добавки, има и махнати. 
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В първата част „Обща информация“ е махнат кодът по НКЗП 
и  длъжност  на  Ниво  11,  които  са  съотносими  със  сегашното 
назначаване. Място на длъжността в структурата и организацията е 
допълнено  с  „председател  и  директор  на  Дирекция 
„Административна“. Старият вариант е директор дирекция. 

В ІV има допълнение. (Реплики.) 
В  т.  4.V.  е  добавен  програмният  продукт  „Ажур“  като 

добавка. В т. 7 е махнат Министерски съвет, което може и да остане. 
В  VІ  е  добавено  „членовете  на  ЦИК  и  директорът  на 

дирекцията“, като в стария вариант е липсвало „членове на ЦИК“.
В VІІ е добавено „и всички вътрешни правила и решения на 

ЦИК“. 
В  VІІІ  –  Контакти,  в  т.  2  са  добавени  „физически  и 

юридически лица“. 
И в „Необходими компетентности“ – Х – по друг начин са 

формулирани,  като  там  липсват  комуникативни  умения.  Моето 
предложение е да остане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Стефанова. 

Колеги, време за запознаване. 
(Коментари и уточнения извън микрофона.)
Уважаеми  колеги,  подлагам  на  гласуване  одобряването  на 

длъжностната характеристика. 
Режим на гласуване. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,  

Бойчо  Арнаудов,  Владимир  Пенев,  Георги  Баханов,  Емануил  
Христов,  Ивайло  Ивков,  Ивилина  Алексиева-Робинсън,  Кристина  
Цанкова-Стефанова,  Мария  Бойкинова,  Румен  Цачев,  Румяна  
Стоева-Сидерова,  Севинч  Солакова,  Таня  Цанева),  против  –  2 
(Катя Иванова, Мартин Райков).  

Предложението се приема. 
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И колеги, аз ще помоля след като бъдат нанесени корекциите, 
дискутирани  от  нас,  тази  длъжностна  характеристика  да  бъде 
изпратена до всички членове на ЦИК. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като днеска се 

докладва за сведение, а аз следващата седмица съм в отпуска и за 
съжаление  няма  да  мога  да  участвам  в  работното  обсъждане  на 
Вътрешните правила за заличаване на личните данни и останалите 
подготвени актове във връзка с  Регламент (ЕС) 2016/679 за защита 
на личните данни, представям на вниманието ви отново № ЦИК-09-
117 от 20 юни 2018 г. – становище от госпожа Лилия Богданова – 
главен юрисконсулт, и госпожа Милена Радославова – юрисконсулт 
в  администрацията,  по  отношение  на  указания  към  общинските 
избирателни  комисии  за  привеждане  на  тяхната  дейност  в 
съответствие с Регламента. С оглед на това, че становището съдържа 
указание  и  в  частта  относно  публикуване  на  информация  на 
страниците на общинските избирателни комисии. 

Като  се  има  предвид,  че  договорът  за  поддържане  на 
електронната  страница  на  Централната  избирателна  комисия  и  на 
страниците  на  общинските  избирателни  комисии  е  сключен  от 
Централната  избирателна  комисия  с  изпълнителя,  аз  предлагам 
относимата  информация  от  това  становище  да  бъде  взета  под 
внимание при обсъждането на вътрешните правила.    

На този етап изрично ще помоля да чуете мнението ми по 
отношение на общинските избирателни комисии. При изготвянето 
на такива становища и указания ние трябва да се съобразим с техния 
статут. Общинските избирателни комисии се назначават за срока на 
мандата на общинските съвети, но извън периодите на подготовка и 
произвеждане  на  общи,  частични  или  нови  местни  избори  те  се 
събират  единствено  и  само  на  заседания  и  дежурства,  за  което 
получават  възнаграждение.  Средствата  за  възнаграждение  се 
изплащат само при наличие на съответно правно основание. Те са 
включени и в решението на Централната избирателна комисия. 

25



Всяко  едно  допълнително  задължение,  което  ние  ще 
възложим на общинските избирателни комисии, без да вземем под 
внимание  статута  на  общинските  избирателни  комисии  и 
правомощията  които  изпълняват,  задълженията  които  имат,  ние 
бихме могли само да затрудним тяхната работа, която и без това в 
много от случаите не е много добре и подробно изяснена  и  работят 
и при липса на условия в някои отношения. 

При това положение общинските избирателни комисии биха 
се  затруднили  да  определят  длъжностно  лице  по  защитата  на 
личните данни, биха се затруднили да водят регистър на дейностите 
по обработване на личните данни задължително, да разписват права 
за контрол на достъпа до данните, да направят инвентаризация на 
процесите по защитата на личните данни. Считам, че  Централната 
избирателна комисия трябва в този случай да има предвид работата 
на  общинските  избирателни  комисии,  информацията  която  се 
обработва при тях и допълнително да извърши преценка дали те са 
администратори на лични данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ИВИЛИНА  АЛЕКСИЕВА:  Благодаря, 
госпожо Солакова. 

Уважаеми  колеги,  с  това  закривам  днешното  заседание  на 
Централната избирателна комисия. 

Колеги, свиквам следващото заседание във вторник, 31 юли 
2018  г., от 10,30 ч. 

Закривам заседанието. 

(Закрито в 12,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР: 
Севинч Солакова
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Стенограф:
Цвета Минева  
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